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Att få vara stolta tillsammans
Foto: Länsstyrelsen
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Liselott Hagberg.

nget kan väl som mat skapa så stor gemenskap!
Mat och måltid är en samlande kraft som för oss
människor närmare varandra. Den skänker oss
mening och tillhörighet och leder ofta till möten och
social samvaro. Något som vi vill bidra till, genom att
nu ge ut du det fjärde matmagasinet om Stolt Mat i
Sörmland.
Maten har också en stor betydelse som näringsgren,
som skapar arbetstillfällen och tillväxt i hela livsmedelskedjan, från jord till bord helt enkelt. I länet har vi en
produktion av högvärdiga råvaror, förädling, restauranger och butiker som bär ett gemensamt budskap
om den stolta maten från Sörmland.
Matarbetet i länet stärks från år till år. Det blir fler
nya företag som startar inom matbranschen och allt
fler människor vill köpa närproducerad mat. Oavsett om maten producerats ekologiskt eller med mer
konventionella metoder märker vi att det närproducerade blir allt viktigare för konsumenten. Något
som ytterligare stärker förutsättningarna för en ökad
livsmedelsproduktion och en högre självförsörjningsgrad. Detta ligger också väl i linje med den nationella
livsmedelsstrategin.
Arbetet inom Stolt Mat i Sörmland fortsätter och är
ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanland,
Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank
och Sparbanken Rekarne. Många fler aktörer deltar i
arbetet och gör det framgångsrikt.
Att återigen få presentera ett magasin fullspäckat
med matinspiration och reportage om duktiga matmänniskor gör oss alla stolta tillsammas.
Trevlig läsning och låt dig inspireras!

Liselott Hagberg
Landshövding i Södermanland
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Roligt och
Gott på förskolan
När barnen sätter sig till bords är det till stor del klimatsmart mat
på tallrikarna. Anna Frisell är kock på förskolan Stavstugan.
– Jag älskar att laga mat från grunden, säger hon.
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth

P

anerad sej med potatis och
sallad är det som står på
menyn den här dagen för
Ebba, 4 år, Sadiya, 4 år, Isabell,
6 år och Elvin, 5 år. De sitter
tillsammans med kocken Anna
Frisell och äter lunch på förskolan
Stavstugan i Katrineholm.
I fönstret gror späda plantor
med krasse, ärtskott och meloner
som barnen själva fått plantera.
De kan följa dag för dag hur plantorna tar sig när de får ljus och
vatten i lagom mängd.
Två av avdelningarna på
dagiset har natur- och miljöinriktning och en egen trädgård som
barnen sköter tillsammans med
personalen. Där kan de följa hela
kretsloppet.
–Vi brukar plantera själva och
prata om vad som händer när man
sår ett frö, säger Anna Frisell.

Hon är utbildad kock och såg det
som ett lyft när kommunen för tre
år sedan började arbeta med en ny
måltidsstrategi för den offentliga
maten. I kommunen arbetar man
långsiktigt med att ge barnen –
och även de anställda – mat som
i så stor utsträckning som möjligt
är närodlad och ekologisk. Klimat
smart mat, alltså.
Förutom att alla i förskolan,
skolan och inom äldreomsorgen

Guldkon
Förskolan Stavstugan är en av tre
finalister i Arla Guldko – en tävling
där ambitiösa kök i förskolor, skolor
och seniorserveringar premieras.
Stavstugan tävlar i kategorin Bästa
Matglädjeförskola.
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får nyttig, god och vällagad mat så
sparar man på miljön.
Robert Henriksson är enhetschef
för Mat & Måltid i Katrineholms
kommun och en av eldsjälarna
bakom klimatsatsningen. Han berättar att de började med att bjuda
in lokala matproducenter för att
se vilka som var intresserade av att
leverera till kommunen.
I dag har man åtta lokala
producenter som man köper av
direkt. På så vis undviker man
långa transporter som belastar
miljön. Via en omlastningscentral
körs råvarorna ut till de olika köken
i Katrineholm – 19 till antalet.
–Vilt, lamm, rapsolja, mjöl,
honung, vitkål och rödbetor
kommer från närområdet plus
den sörmländska falukorven,
med mindre salt och fett, som
Mälarchark i Eskilstuna gör.  >

– Vi satsar även på grönsaker i säsong
och på att minska matsvinnet. Att
välja bra råvaror kostar visserligen
lite mer än att välja det billigaste
men det är det värt, säger Robert
Henriksson.
På förskolan Stavstugan bjuds
det på salladsbuffé och barnen kan
välja vilka grönsaker de vill ha.
Fortfarande står tomater och gurka
högt på önskelistan, helt enkelt för
att många får det hemma. Men
när det inte är säsong för önskegrönsakerna så får barnen testa
rotfrukter och annat grönt. Pö om
pö väcks smaken för dem också.
Alla på förskolan är väldigt
noga med att förklara för barnen
varför det är bättre att välja rotfrukter än tomater mitt i vintern.
Att det har både med smaken och
miljön att göra. Det ingår i utbildningen, kan man säga.

Barnen får ibland vara med i köket
när Anna Frisell lagar lunch och
det händer även att de har utematlagning. De kan till exempel grilla
ute på gårdsplanen mitt i vintern
och det är succé. Tanken är att
mat ska vara både roligt och gott.
– Vi jobbar långsiktigt och
lagar gott käk som våra gäster
ska gilla. Allt från kålpudding till
lamm och vegetariskt. Det enda
vi inte lagar från grunden är
köttbullar och pannkakor, säger
Robert Henriksson.
Men här opponerar sig Anna
Frisell:
– Jag lagar pannkakorna också.
Vi är en äggfri förskola eftersom
det finns barn som är allergiska
mot ägg. Så jag lagar pannkakor
utan ägg. Man får göra smeten
extra tjock och redan dagen före,
då blir det bra.
: 8 :

Vad tycker barnen då om maten,
den här dagen när vi är på besök?
Det är både bu och bä. Grönsakerna
går ner lite motvilligt, för alla gillar
inte allt det gröna. Då smakar den
panerade sejen bättre. Annat som
de gillar skarpt är de närodlade
rödbetorna och grönsakssoppor
av olika slag.
– Men varför har du inte likadan
fisk som vi, undrar barnen och
kikar på Anna Frisells opanerade
fisk.
– Jag tål inte gluten så det är
därför, säger hon och förklarar att
gluten som finns i mjöl gör att hon
får ont i magen.
Att få ont magen av spannmål,
mjölk eller ägg, eller reagera på
andra sätt mot olika födoämnen,
förefaller bli allt vanligare.
Läs mer om det på nästa
uppslag. l

Katrineholms

Klimatsmarta val

För
SÖRMLAND
i tiden

Hembakat bröd
Egenpanerad fisk
Hemgjorda köttfärsbiffar
Vegetariska maträtter från grunden
Egen sylt, sås, buljong och ketchup

Ekologiska och
närproducerade varor

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

VÅRA RESTAURANGER

Mjölk- och mejerivaror
MSC-fisk
Ägg
Pasta och ris
Mjöl och gryn
Kaffe
Ketchup
Bananer
Nötkött
Bröd
Vitkål, morötter och en del andra grönsaker
Smörgåsgurka, rödbetor med mera

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!

Närproducerat
Vitkål
Köttfärs
Lokalt viltkött
Lokalt lammkött
Vissa grönsaker
Kyckling
Rapsolja
Vetemjöl
Honung
Egen falukorv

Svenska råvaror
Kött
Köttfärs
Kyckling
Spannmål

08-511 600 40 • KULTURPARLOR.SE
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Var rädd om magen
Många upplever att de inte tål viss mat. Men att ställa en egen diagnos
utan att ha sökt vården är olyckligt. Det säger Kerstin Gustavsson
som är barndietist i Landstinget Södermanland.

O

Det ska stå

vad maten
innehåller

FOTO: INGEGÄRD ANDERSSON

nt i magen är inte roligt
För om laktosen i mjölkprodukterna
att ha. Det vet alla som
ger bubblig mage så kan det i själva
drabbats av det. Då är det
verket bero på celiaki eller annan tarmlätt hänt att man försöker komma på
sjukdom. De diagnoserna kan ligga i
vilken mat man eventuellt inte tål och
botten och orsaka laktosintolerans. Då
sedan undvika den. Men det kan få
är det inte säkert att tarmsjukdomen
olyckliga konsekvenser i förlängningupptäcks om man upplever en förbätten, enligt Kerstin Gustavsson.
ring av laktosfri kost.
Att äta glutenfritt, till exempel, är
Sedan kan det vara många andra
något av en trend och det kan leda
orsaker till att man får ont i magen.
till missuppfattningar som är farliga
Det behöver inte vara att man inte tål
för hälsan för dem som verkligen är
specifika livsmedel. Man kanske äter
Kerstin Gustavsson.
glutenintoleranta. Om någon uppger
obalanserat eller på oregelbundna tider.
att hen äter glutenfritt trots att hen inte har diagnoKerstin Gustavsson förstår att alltsammans inte
sen celiaki men sedan gör undantag och äter gluten
är helt lätt för gemene man att greppa. Det finns till
ibland, så är det inte någon fara. Det skadar inte
exempel de som inte tål mjölkprotein och det kan lätt
tarmen.
blandas ihop med laktosöverkänslighet.
– Problemet är att omgivningen kan tro att det
– Går man på restaurang och vill ha mjölkfri mat
är okej att äta gluten ibland och att det även skulle
kan man få svaret att all mat de serverar är det. Men
vara okej för den som verkligen har celiaki. Så är det
då kan den i själva verket vara laktosfri och det är inte
inte. Den som är intolerant och äter gluten får sitt
samma sak som att den är mjölkfri.
tarmludd förstört och det är farligt för hälsan, säger
IBS, Irritable Bowel Syndrome, är ytterligare ett
Kerstin Gustavsson.
tillstånd som blivit mer omtalat. Det är varken en
I hennes jobb arbetar de bara med personer som
intolerans eller allergi utan en överkänslig tarm. Den
har fått en diagnos av läkare som skickat remiss till
som drabbas kan få ond mage av både gluten och
dietist.
laktos men även en rad andra livsmedel. Det är olika
– Ska man få särskild mat i skolan krävs också ett
sockerarter som ställer till det för maghälsan.
intyg, säger hon.
IBS går inte att påvisa i blodprov, på samma sätt
Men det är inte bara gluten som kan upplevas
som laktosöverkänslighet och glutenintolerans, men
ge magbesvär. Många väljer även laktosfritt. Också
en dietist i primärvården kan utreda vilka livsmedel
här rekommenderar Kerstin Gustavsson att den som
man inte mår bra av. l
misstänker överkänslighet mot laktos gör ett besök hos
Text: Anna Björe
doktorn först.
Spannmål med gluten, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk inklusive laktos/mjölksocker, nötter, selleri,
senap, sesamfrön, svaveldioxid/sulfit, lupin och blötdjur.
Allesammans är allergena ingredienser som EU listar i
lagstiftningen.
De ska alltid deklareras på förpackningarna.
KÄLLA: LIVSMEDELSFÖRETAGEN
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Foto: Menigo

Räddade

råvaror
”En köttfri dag” har blivit något av en folkrörelse
och antalet vegetarianer, veganer och flexitarianer
ökar. Under 2017 satsar även matleverantören
Menigo, som bland annat har verksamhet
i Strängnäs, på att sprida kunskap och inspiration
om växtproteiner och vegetariskt. Allt för att
bidra till en hållbar livsstil.
En måltid av räddade råvaror från sin färskvaruhall bjöd företaget på vid middagen under
Gastronomiskt Forum i Nyköping i våras.

Vegme, ett veganskt alternativ till kött baserat på sojaprotein.

Trädgård

FÖR ALLA
Hornuddens Trädgård i Strängnäs
startar andelsträdgård. De bjuder in
allmänheten på en resa från frö
till tallrik. På så sätt hoppas man
ge en förståelse för hur allt
med ekologisk odling fungerar.
Foto: Plantagon

HöJdarodling

Odla frukt, grönt, svampar och alger året
runt i storstaden med samma metoder som
används i växthus är fullt möjligt - i höghus,
på fasader och hustak. På så sätt maximeras
odlingsytan och grödorna finns i städerna
nära konsumenterna.
Ett svensk-amerikanskt innovationsföretag som heter Plantagon står bland
annat bakom ett projekt som är planerat
i Linköping samt en möjlig etablering av
ett vertikalt växthus i Botkyrka.

Samtidigt vill man dela med
sig av smakupplevelserna av
nyskördade grönsaker. Till
exempel förklara skillnaden
mellan en ”färsk potatis” och en
färskpotatis. Vad det gör för smak,
konsistens och hållbarhet.

30
Läs mer på hornudden.net

minuter med pendeln!

Berga naturbruksgymnasium är
en gymnasieskola och lantbruk
i Västerhaninge, 30 minuter
med pendeltåg från Stockholms
central. Både stad, hav och skog
finns nära.
Från början var det en ren lantbruksskola, men på senare år har
också utbildningar inom bland
annat häst spelat en viktig roll.

Foto: Mona Eendra
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Naturbruk med
stadskänning

Vi är en sparbank som skickar vidare till
fördel för oss alla här i Sörmland.
Skickar vidare
- Kunskap

Vi tycker kunskap är både kul och
viktigt. Till grundskolorna i våra kommuner har vi sedan 1999 beviljat
över 20 miljoner till olika skolprojekt.

Klimatneutrala

Vi klimatkompenserar genom att
skänka energieffektiva vedspisar
till Afrika.

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

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

Större efterfrågan än utbud
Inom Sörmlands län är vi självförsörjande på att producera fjäderfän
– men inte när det gäller nöt, gris och lamm. Det är en av flera saker som
länsstyrelsens så kallade ”gap”-analys visar.
– Vi borde kunna producera mer av både kött, frukt och grönsaker,
säger livsmedelskonsulten Sören Persson.

L

änsstyrelsen i Sörmland tog en
titt på länets matproduktion och
matkonsumtion under ett års tid.
Resultatet blev en så kallad gap-analys,
där det går att utläsa saker om både nutiden och framtiden när det gäller livsmedelsbranschen.
– Analysen är till för att se hur livsmedelskonsumtionen ser ut, jämfört med hur
mycket livsmedel som produceras i bondeleden. Det gör att man får ett gap, och i
Sörmland är det stort eftersom efterfrågan
är så otroligt mycket större än utbudet,
säger livsmedelskonsulten Sören Persson.
Analysen som
länsstyrelsen
gjorde för år
2014 visar flera
intressanta saker.
Då var länet
självförsörjande
när det gällde
fjäderfän – men
Sören Persson.
inte när det

gällde nöt, gris och lamm. En hög självförsörjningsgrad innebär större möjligheter
att vi ska kunna försörja oss själva vid en
eventuell kriseller bristsituation.
– Men det viktigaste med att göra en
sådan här analys är att visa vad vi har för
förutsättningar inom länet att lyckas på
marknaden. Konsumenterna vill ha
svenska och lokala livsmedel, vi har
markresurserna och borde kunna ha en
avsevärt större livsmedelsproduktion än
vad vi har, fortsätter han.
Enligt Sören Persson finns det möjligheter att producera mer livsmedel i länet
framöver – men då krävs det ännu fler
hängivna lant- och jordbrukare:
– Både kött och frukt och grönsaker
borde vi kunna producera mer av. Men
runt de större städerna finns det just nu för
många andra branscher som konkurrerar
om intresset och arbetskraften, det är i
många fall lättare att tjäna pengar på
andra saker, säger han. l
Text: Jon Forsling

Så här mycket konsumerar vi i länet
I Sörmland konsumerades mat för cirka 10 miljarder kronor år 2014 – varav cirka
8 miljarder kronor i butik, cirka 0,5 miljarder kronor inom offentlig sektor och cirka
1,5 miljarder kronor på restauranger och caféer. Det är stora siffror – men de kommer
att öka lavinartat under de kommande åren, enligt länsstyrelsens analys. 2030 beräknas
konsumtionen av mat i Sörmland uppgå till ett värde av minst 18 miljarder kronor.
Enligt analysen är samma ökning projicerad att äga rum om man ser på hela Mälarregionen. 2014 konsumerades mat för 144 miljarder kronor inom regionen, och
motsvarande siffra för 2030 beräknas vara 214 miljarder kronor.
KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN
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Med
gap
menas skillnaden
mellan produktion
och konsumtion. Om
produktionen täcker
mer än 100 procent
av konsumtionen
finns ett överskott,
och om den går under
100 procent finns ett
behov och en marknad att tillgodose.

214

miljarder kronor
beräknas matkonsumtionen
uppgå till i Mälarregionen 2030.

Välkommen till
Katrineholm
FLEN VINGÅKER

Vi mustar din frukt!
Har du för mycket ÄPPLEN
så köper vi deM gärna!

Turistguide 2017/18

Besök vår gårdsbutik
FÖR ÖPPETIDER - SE HEMSIDAN

FOTO: PER-ARNE RYNNING

Det finns mycket att uppleva i vår region där du
alltid har natur och kultur nära till hands.
För den som vill ha en genuin svensk natur
upplevelse finns det många alternativ att välja
mellan. Paddla kanot på våra sjöar och vattendrag,
sitt upp på hästryggen eller ta dig runt vackra
Näckrosleden på cykel och vandra på Sörmlands
leden. 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 museiverksamhet
till jakt och viltsafarin. Läs mer om vad Katrine
holm, Flen och Vingåker har att erbjuda dig som
turist. Hämta vår besöksguide på någon av våra
Turistinformationer eller gå in på någon av våra
webbsidor och läs den där.

Stavtorp Malmköping
gårdsbutik med musteri

stavtorp.nu

070 731 80 82

KATRINEHOLMS TURISTINfORMATION
STATIONSPLAN 1 • TEL. +46(0)150-44 41 40
TurISm@kATrINEhOLm.SE
WWW.vISITkATrINEhOLm.SE
fLENS TURISTINfORMATION
JärNvägShOTELLET, S JärNvägSgATAN 2
TEL +46 (0)157-43 09 96
HÄLLEfORSNÄS TURISTINfORMATION
BrukET • TEL. +46(0)157-43 09 95
TurISm@fLEN.SE • WWW.fLEN.SE
MALMKöpINgS TURISTINfORMATION
SOmmAröPPEN mOBIL TurISTINfO uNdEr v.23–35
TEL. 0157-43 09 97

www.viltogardsprodukter.se

www.viltogardsprodukter.se
BESTÄLL
VÅRA
KÖTTLÅDOR!
Kicki 070
- 747 POPULÄRA
01 46
Roffe 070
- 885 11 73
BESTÄLL
VÅRA
KÖTTLÅDOR!
info@viltogardsprodukter.se
Kicki 070
- 747 POPULÄRA
01 46
Roffe 070
- 885 11 73
BESÖK VÅR GÅRDSBUTIK MED LAMM & VILT,
KORV & RÖKT
info@viltogardsprodukter.se

BESÖK VÅRBåltsnäs
GÅRDSBUTIK
& VILT, KORV & RÖKT
Gård,MED
641 LAMM
92 Katrineholm
KONFERENS,
FESTGård,
ELLER 641
BRÖLLOP
- VI HAR LOKALEN!
Båltsnäs
92 Katrineholm
KONFERENS, FEST ELLER BRÖLLOP - VI HAR LOKALEN!

VINgÅKERS TURISTINfORMATION
SäfSTAhOLmS SLOTT (SOmmAr)
vINgÅkErS BIBLIOTEk (ÅrET ruNT)
SErvIcEkONTOrET ÅBrOgÅrdEN (ÅrET ruNT)
TEL. +46(0)151-191 86 • TurISm@vINgAkEr.SE
WWW.vINgAkEr.SE/vINgAkErSBygdEN

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

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

Båltsnäs Gård - Katrineholm
Båltsnäs Gård - Katrineholm
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Matinnovatörer med

prisad böna

Åkerbönor fulla av växtprotein. Det har Erika Olsson
och Ayhan Aydin i sin tempeh – en vanlig rätt i Indonesien men
ovanlig i Sverige. Smakrik mat som är hållbar för miljön.
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth
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Fruktbart möte. Åkerbönan var från början enbart foder till djuren på Erika Olssons gård
men numera gör hon och Ayhan Aydin tempeh av bönorna.

D
God smak

Den nya generationen
med matmännsikor
vill ha god smak på
råvarorna. Istället för
att enbart fråga vad
det kostar, eller hur
djuren har haft det
när det gäller kött,
så är smaken väldigt
viktig.

et började med att Ayhan Aydin
beställde kött av Erika Olsson när
hon sålde sina ekologiska varor i
Stockholm. Nu har deras möte blivit till en
innovation i den sörmländska och svenska
matvärlden.
– Jag tyckte Ayhan var en lite ”jobbig”
kund eftersom han hade så specifika önskemål. Han ville ha kött från äldre får, inte
lamm som de flesta vill ha, säger Erika och
skrattar.
Hon är lantbrukare och driver Onsberga gård tillsammans med sin man
Torbjörn. Ayhan är måltidsekolog med
egen matfirma. Kombinationen har visat
sig ha en väldig kreativ slagkraft.
Efter de första trevande mötena, som
kund respektive försäljare, började de prata
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mer. De märkte att de tänkte ganska lika
och funderade på om de kunde hitta på
något matprojekt tillsammans. Till en början var det kött som stod på dagordningen
men ganska snart gick tankegångarna
över till vegetariskt.
Båda var veganer under sina tonår
och det färgar deras tankesätt än. Maten
ska varken skada djur eller miljön i stort.
När Erika sedan berättade att hon odlar
ekologiska åkerbönor som foder till sina
djur föddes idén på allvar.
Istället för att använda de mer etablerade sojabönorna, bruna bönorna eller
linserna, som är svåra att odla på våra
breddgrader, så beslöt de sig för att prova
åkerbönan som proteinkälla.
– I Egypten, till exempel, är åkerbönan

”När man odlar ekologiskt som vi gör är det svårt att
rätta till om något blir fel. Växer det till exempel ogräs
ett år så tar det lång tid att får jorden i skick igen.”
en stapelvara och man lagar tempeh av
den på flera håll i världen. Vi bestämde
att vi ville prova. Vår tempeh har hög
smältbarhet och en luftig textur. Och så
smakar den gott med en söt, nötig smak
– och det är det allra viktigaste att den
är god. Annars vill ingen äta den, säger
Ayhan.
Tempehn är en fermenterad – jäst
alltså – vegetarisk och vegansk rätt.
Traditionellt jäser man sojabönor för
att få fram den.
– Men många av de växtbaserade
proteinprodukterna som jag provat tidigare
är ganska smaklösa. Det ville vi ändra på,
utan att för den skull tillsätta andra smakbärare. Umamismaken är ett måste om
det ska bli en smaksuccé, säger Ayhan.
Åkerbönan sås på våren, tröskas i
september och sedan torkas bönorna i
spannmålstorken. Men de är inte helt lätta
att odla. Det gäller att veta när de har rätt
mognad och skalen är lagom tjocka.
En fördel med åkerbönan är att den
binder kväve så att jorden blir bördig utan
tillsatt gödning. Den drar åt sig kväve från
luften när den växer. Efter skörden går
kvävet ner i rotsystemet där det släpps ut
i jorden. Det blir ett naturligt kretslopp.
– Vi har en sjuårig växföljd på våra
marker där vi varvar odling av åkerbönor
med att ha klöver och vall till korna, och
med att grisarna får gå och böka upp jorden. Men när man odlar ekologiskt som vi

gör är det svårt att rätta till om något blir
fel. Växer det till exempel ogräs ett år så
tar det lång tid att få jorden i skick igen.
Vi använder ju inga bekämpningsmedel,
säger Erika.
Utmaningen om det ska bli större produktion av deras tempeh är bland annat att
hitta utrustning för framställningen så den
blir effektiv och inte för kostsam.
– Det finns inte maskiner i den mindre
dimension som vi behöver för att exempelvis skala bönorna. När vi jordbrukare
talar om volymer så är det ofta flera ton
medan det rör sig om betydligt mindre
mängder i vårt matprojekt. Så det är två
skilda världar som möts här, säger Erika.
Och det är det på flera sätt när jordbruk och matbransch möts. Detta vill
Erika och Ayhan ändra på. Jordbrukare
tänker i första hand på djuren, odlingen
och jorden. Kockarna och matkreatörerna
tänker på smaken och vad kunderna vill
ha. Istället borde fler ha kunskap om hela
kedjan, menar de.
– Först då kan vi få mat som är god och
nyttig men också ekonomiskt och miljömässigt hållbar, säger de.
Vad säger ni till dem som är rädda för
baljväxter och tycker att tempeh av
åkerböna låter olyxigt?
– Det beror bara på att man är ovan att
använda och laga baljväxter. Vår tempeh
kan du koka, ånga, steka eller grilla och
den är väldigt allround. l
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Så skapas
tempehn

Den torkade bönan
skalas och kokas,
vitmögelsporer
tillsätts och får jäsa.
Tempehn färskfryses
och kan skäras
i exakta bitar.
Den går att steka,
koka, ånga, grilla.

Tempeh av åkerböna
var finalist i tävlingen
Matverk år 2017.

Recept!

Krydd-confiterad
Sörmländsk tempeh
med saltbakad mandelpotatis
och krämig kålrotslaw
Libbsticka.

Kålrot.

Krydd-confiterad tempeh

400 g Sörmländsk tempeh
neutral rapsolja (till confitering)
2 st lagerblad
1 tsk torkad timjan
1 tsk torkad libbsticka (går att byta
ut mot exempelvis oregano)
Placera tempehn i en ugnsfast form, i rikligt
med neutral rapsolja (minst 1 cm, gärna så
den täcks för extra saftighet) och tillsätt
de torkade kryddorna. Tillaga i ugn på 100
grader i cirka 25 minuter, utan att den får
färg. Tillaga sedan på medelvärme i gryta
eller stekpanna med lite olja. Passar även
bra på grillen.

Saltbakad potatis

800 g mandelpotatis
4 dl grovt salt

Kålrotslaw med tahin- och senapssås
200 g kålrot
1 msk ättika
8 msk ljus tahin
2 tsk sötstark senap (typ västerviks ekologiska)
4 msk kallpressad rapsolja
Vatten
Salt

Riv den råa kålroten på grövsta sidan av rivjärnet
och rör om med lite ättika. Mixa tahin, senap, rapsolja och eventuellt vatten till önskad konsistens.
Smaka upp med salt. Rör ihop såsen med kålroten.
Överbliven sås passar bra som extra tillbehör till
både potatisen och tempehn.

Tvätta potatisen men behåll skalet på och torka den sedan torr.
Täck botten av en ugnsfast form med grovt salt och tryck ned halva
potatisen. Baka i ugn på 225 grader i cirka 25 minuter tills potatisen
är mjuk rakt igenom (använd provsticka). Borsta av överflödigt salt
före servering.
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Naturbetesmarkerna bevarar
den biologiska mångfalden.

Det gröna

ger liv på jorden

Varken vi, djuren eller växterna kan leva utan koldioxid.
Det låter en smula konstigt med tanke på rådande klimathot.
Hur alltsammans hänger ihop vet Urban Emanuelsson.

H

an är professor på SLU,
Statens lantbruksuniversitet,
och han förklarar att utan
koldioxid, vatten och solljus så vore
jorden död. De tre beståndsdelarna
omvandlas till energi i gröna bladväxter – fotosyntesen heter processen. Utan den så skulle det vara
för kallt på jorden för liv. En viss
växthuseffekt är alltså livsviktig för
oss.
– Men den växthuseffekt vi
normalt talar om nuförtiden är
den som beror på att vi har för
mycket koldioxid i luften. Det är
ett annat problem, säger han.
Det är klorofyllet, som sitter
i kloroplasterna i växternas blad,
som binder energi i form av
socker med hjälp av vatten, sol
och koldioxid. Sockret kan sedan
bli till flera olika kolhydrater och
fetter. Tillsätts även kväve så kan
det bildas protein.
– Allt detta fixar växterna
själva och avfallsprodukten är
syre som går tillbaka ut i luften,
säger Urban Emanuelsson.

Foto: Maria Petersson

Text: Anna Björe

Professor Urban Emanuelsson.

Syret andas vi in och tillsammans
med det vi äter ger det energi och
byggstenar till våra kroppar. Restprodukten från detta är koldioxid
och den går tillbaka till växterna.
På så sätt sluts cirkeln.
Det fungerar på samma sätt hos
djuren som äter växter. Men om
vi äter kött istället för växter går
en del av energin från växterna
förlorad innan den når oss.
Är det ett bättre resursutnyttjande
och mer miljövänligt att välja
vegetarisk mat?
– Vegetarianer och veganer
menar det, och jag säger både ja
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och nej. Det är visserligen viktigt
att välja mat som ger så liten miljö
belastning som möjligt. Men alla
på jorden kan inte leva enbart på
växter, beroende på klimat och
växtlighet där de bor. Dessutom,
och det är mycket viktigt, har vi
i Sverige och Sörmland natur
betesmarker och de är avgörande
för vår miljö, säger Urban
Emanuelsson.
Naturbetesmarkernas artrikedom är nödvändig för att bevara
den biologiska mångfalden. Där
lever pollinerande insekter och
rovinsekter som kan bekämpa
skadeinsekter i våra odlingar.
Dessutom kan kol lagras i betesmarkerna men kunskapen om
det är liten och forskning pågår.
– Därför äter jag gärna kött
från kor som gått på naturbetes
marker men inte kött från kor som
stått i stall eller bara ätit gödslad
vall. Korna rapar visserligen
metangas som bidrar till växthuseffekten men markerna som de
betar på är ovärderliga. l

David Frenkiel och Luise
Vindahl driver bloggen
Green Kitchen Stories.
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Matbloggen
som gjort succé
Den har formligen tagit världen med storm. Prisade vegobloggen
Green Kitchen Stories har över 300 000 följare. David Frenkiel
driver den tillsammans med sin sambo Luise Vindahl.
Text: Anna Björe | Foto: Johanna Frenkiel

Varför har just er blogg gjort blivit så
framgångsrik?
– Jag tror att vi hade tur som startade
den när vi gjorde för åtta år sedan. Då
började intresset för sund och nyttig mat
växa. Mat som är bra både för hälsan och
naturen. Så tajmingen var rätt. Och så
lägger vi mycket arbete på att maten verkligen ska se lika god ut på våra bilder som
den smakar. För om man ska få en inbiten
köttätare att vilja prova vegetariskt måste
det se gott ut. När vi startade vår blogg
fanns det andra vegobloggar som hade
hemska bilder och så ville vi inte ha det.
Har ni tips till den som vill äta mer
vegetariskt men har svårt att komma
igång?
– Du behöver ändra sättet du tänker,
göra precis tvärtom. Inte först tänka
vad du ska ha för kött till middagen och
placera det mitt på tallriken. Utgå från
det gröna istället och sedan lägger du till
protein i form av kött eller vegetariskt
protein. Till exempel linser, bönor, nötter
och frön. Efter ett tag märker du att köttet
inte behövs. Du kanske lagar blomkålssoppa
och serverar den med stekta baconbitar
men kan lika gärna ta bort baconet.

Vad är nyckeln till vegetarisk mat som
fungerar?
– En bra balans på tallriken. Fundera
på vad det finns för goda grönsaker som
är i säsong nu och börja där. Fyll tallriken
med grönt som innehåller proteiner, fetter,
vitaminer och mineraler. Du blir garanterat
mätt. Välj så naturlig och oprocessad mat
som möjligt.
Ni driver bloggen, har appar och har
skrivit kokböcker. Har ni något nytt på
gång?
– Till hösten kommer vår nya kokbok
ut på svenska. Vi ger ut den på engelska
först och den heter Green Kitchen Stories
at Home. Under åren som gått sedan vi
startade bloggen har vi fått tre barn och i
den nya boken finns sund och nyttig mat
som passar familjelivet.
Varför skriver ni i första hand på engelska?
– Jag är svensk och min sambo är danska
och vi kunde inte bestämma oss för vilket
av våra språk vi skulle använda. Så det blev
engelska och det var en lyckträff. För när
vi startade var det trots allt ganska nischat
att skriva om grön mat. Med engelskan
nådde vi så många fler intresserade
i många länder. l
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10
- i -topp bland
vegobloggarna

1. Green Kitchen
Stories
2. Made by Mary
3. Jävligt Gott
4. D
 et Gröna
Skafferiet
5. Vegokäk
6. Tuvessonskan
7. Vegandrea
8. Grönt varje dag
9. VEGO ECO
10. Inte bara sallad
KÄLLA: CISION 2016

GRÖN FRAMTID – MÖJLIGHETER FÖR LIVSMEDELSPRODUKTION I SÖDERMANLAND

Grön framtid

Grön Framtid
MÖJLIGHETER
FÖR LIVSMEDELSPRODUKTION I SÖDERMANLAND
Möjligheter för livsmedelsproduktion i Södermanland

”Det är måltiden som gör oss människor till just människor. Varje
dag, genom hela livet, uttrycker vi vår kulturella tillhörighet med det
vi äter.
Det är våra livsmedelsval som visar varifrån vi kommer, vad vi är
medvetna om och vilken karriär vi gjort. Men vi mörkar och små
ljuger också om vad vi äter, helst lyfter vi fram de mest tilltalande
bitarna.”
Richard Tellström, Hunger och törst – Svensk måltidshistoria från
överlevnad till statusmarkör, Forum 2015

1

Ladda ner gap-analysen från hemsidan
www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/publikationer/

Foto: Evan Kirby

Vilda

korvar
Jimmy Stening från Härad – som var med i ”Grillmästarna” på teve
– är bonde, entreprenör, grillentusiast och jägare. Här är hans recept
på rådjurskorv, saxat från magasinet och sajten vildmarken.se där
han tipsar om viltmat.
2 kg rådjurskött (bog)
½ kg köttfärs vildsvin
½ kg späck
1 burk soltorkade tomater
1 gul lök
1 spansk peppar
1 hel vitlök
1 kruka timjan
Vitpeppar
Blanda ingredienserna till korven och kallrök korvarna i 12 timmar
med hjälp av en rökgenerator i grillen. Sedan kan du antingen steka/
grilla eller hänga korven i cirka 14 dagar innan den avnjutes.

Foto: Per Erik Berglund Znapshot AB

Ölen som

rockar
hårt

OS-guld till Eric

Flera nya ölsorter från Eskilstuna Ölkultur
säljs sedan några månader tillbaka på
Systembolaget. En av nyheterna är
”Sabaton, the last beer” särskilt utvald
av hårdrocksbandet Sabaton. Det är en
ljus lageröl med balanserad beska.

Han har vunnit guld i matlagnings-OS för
juniorer. Eric Seger är ursprungligen från
Trosa och ingick i det juniorkocklandslag
som tävlade i Tyskland.
De fem svenskarna i landslaget
tävlade mot närmare 20 andra länder
under olympiaden. Laget lagade en
förrätt med havsöring och lite ostron,
gös och blåmusslor. Varmrätten var
ren, med rostbiff och leg med broccoli,
spenat och potatis till. Sedan avslutades
alltsammans med päron, färskost och
röda vinbär till dessert.

Vin med

VM-meriter
I år har sörmländska vingården Blaxstas
icewine tagit ytterligare en VM-medalj,
silver denna gång. Det är Vidal ice wine
årgång 2013 som fått utmärkelsen. Det
är sjätte gången som vinet placerar sig
på medaljplats i VM för viner.
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Druvorna
vill ha sol och värme
Odla vindruvor och producera vin mitt i Sörmland? Är det möjligt?
Jajamensan, precis det gör Göran Amnegård sedan 17 år tillbaka.
För honom är vin och mat en oslagbar kombination.
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth

D

en som besöker Blaxsta gård en bit utanför
Flen kan få chansen att se hur vin blir till.
Här odlar Göran Amnegård vindruvor på
6 000 stockar. På nästan hela arealen växer druvor av
sorten Vidal blanc men han odlar även Chardonet,
Merlot och Caberenet Franc.
I december, när frosten biter och termometern
passerat minus sju grader, skördas druvorna. Icewine
blir det av dem, ett sött vin som buteljeras i små
flaskor och som passar att dricka till ostar, desserter,
bakverk men även på egen hand.
Totalt producerar gården mellan 15 000 till
17 000 flaskor vin per år.
– Klimatet är bra för vinodling
här uppe i Norden. Våra jordar är
mer näringsrika än söderut, och
vi har fler soltimmar utslaget på
hela växtperioden. Jämfört med
västra delarna av landet har vi
hälften så mycket nederbörd och
vin ogillar vatten. Dessutom har
vi fantastiskt mineralrik jord vilket
gör att vi får aromrika druvor.
Hur var vinåret 2016?
– Det är otroligt bra kvalitet
på årgången. Det var en magisk
sommar med mycket sol och nästan inget regn. Det har gett något
mindre druvor men med fin arom
och sötma.
När vi är på besök står vinGöran Amnegård.
stockarna kala och tomma. Det

är tidig vår och inget har börjat växa än. Men i den
gamla ladugården från 1600-talet jäser vinet för fullt
i sina tankar.
Vinet tas fram på ett skonsamt och naturligt sätt av
råmust från druvan. Det kalljäser i mellan 12 och 14
grader i fem – sex månader. Enda tillsatsen är en ädel
jästkultur speciellt anpassad för jäsning i svalt klimat.
All filtrering är dessutom helt naturlig.
Vinet skiktar sig i tankarna och skikten har olika
arom. Därför går de att blanda och på så sätt få olika
aromer.
– Vi blandar även samma druvsort från olika
årgångar. Detta kallas även ”vintage cuveé” och är
något man ofta praktiserar på
de mest framstående vingårdarna
i Bordeaux.
Vad driver dig?
– Att kunna erbjuda besökarna
en totalupplevelse. Mat och vårt
eget vin i restaurangen och den
fina naturen här omkring. Och
det är kul att kunna lyfta vinterns
roll i vinodlingen.
Har du något tips till den som
inget kan om vin? Hur börjar
man?
– Prova dig fram. Det du
tycker är gott till den mat du äter
– det är gott. Sen kan du prova
något annat och känna om det
smakar bättre eller inte. Det finns
inga rätt eller fel. l
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Blaxstas
vinår i
korthet
Plocka druvorna, ta bort kärnorna,
pressa, kalljäsa i ett halvår, filtrera,
tappa på flaskor, sätta i korkarna klart. Nu har det gått minst ett år.

Icewine är en specialitet
på Blaxsta gård, där Göran
Amnegård odlar druvor
och producerar vin.
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Törstiga
näringsbomber
Potatis har vi ätit sen 1700-talet men nu har
intresset svalnat något. För potatisodlaren
Mårten Andersson märks det tydligt.
– Men jag tror efterfrågan kommer att
öka igen, säger han.

D

en är tålig även om den kräver mycket vatten. Den är
vår stöttepelare på matborden sedan flera hundra år
tillbaka. Potatisen.
Men nu sätter olika innedieter sina tydliga spår i kylskåpen
hos svenskarna och i lagren hos Sörmlands potatisbönder. När
exempelvis LCHF, som förespråkar en kost med mycket fett
och lite kolhydrater, slog igenom tog det tvärstopp i efterfrågan
på potatis.
–Vi fick en nedgång på nästan 50 procent på en gång, säger
Mårten Andersson som driver potatisodling sedan 17 år tillbaka
i Sörkärr utanför Nyköping.
Han säger att det har varit en nedåtgående trend ett tag men
han tror att det kommer att ta sig igen. Potatis är trots allt ett
nyttigt och näringsrikt baslivsmedel som vi kan äta till en billig
penning.
Han har en dryg handfull olika potatissorter i sitt basutbud,
bland andra King Edward, Rocket och Asterix. Sorterna har
olika egenskaper – är fasta, mjöliga och har olika former.
Restauranger, grossister och skolor köper hans knölar.
Men ekologiska är de inte, trots att kommunen efterfrågar det.
–Nu köper de hellre ekologisk potatis från Europa som
transporteras långa vägar hit, än att de köper närodlat av mig,
förklarar han.
För honom skulle det kosta för mycket och vara för riskfyllt att
odla helt utan besprutning och gödsel. Om potatisen drabbas av
bladmögel kan hela skörden vara förstörd på en vecka. l
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth
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Indianerna var
föregångare
Potatisen odlades redan för 8 000
år sedan i Sydamerika, högt upp
i Anderna. Historiker säger att hela
inkakulturen grundade sitt välstånd
på potatisen. Den närde befolkningen och man tillverkade även starkt
öl av den.
Till Europa kom potatisen först på
1600-talet med de spanska erövrarna. Från början uppskattades bara de
vackra blommorna tills man insåg att
knölarna var både goda och nyttiga.
Svenskarna blev potatisälskare tack
vare Jonas Ahlströmer på 1700-talet.
Han fick sin inspiration från Frankrike.
KÄLLA: SVENSK POTATIS

!
Recept

Potatispizza med mozzarella och rosmarin
2 PERSONER
1 färdig pizzadeg
3 medelstora potatisar
favoritsort
3 rosmarinkvistar
125 g mozzarella eller
mascarpone
50 g parmesan, riven
1/2 dl god olivolja
Salt och svartpeppar
Olivolja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Sätt ugnen på 225° C.
Skala och skiva potatisen så tunt som möjligt.
Lägg potatisskivorna i kallt vatten i cirka 10 minuter.
Rulla ut pizzadegen och kavla ut den, pensla med lite
olivolja.
Skiva mozzarellan tunt och fördela ut på pizzadegen,
eller välj mascarpone och bred ut i ett tunt lager.
Torka av potatisskivorna och lägg dem på pizzadegen,
strö över parmesan, salta och peppra.
Hacka rosmarin och rör ut den i olivoljan. Häll oljan
över pizzan och sätt in den i ugnen i cirka 10 minuter
eller tills den börjar få ”bubblor” och gyllene färg.
Tag ut pizzan och servera med lite havssalt,
stänk gärna på lite olivolja.

KÄLLA: SVENSK POTATIS, RECEPTMAKARE: ANNAKARIN HAMILTON

Hitta din egen favoritknöl
Koka, baka, rosta eller stek och variera den med
olika tillbehör och färska örter. Potatisen blir
godast om du tillagar den med omsorg - särskilt
färskpotatisen. Ordentligt med salt och koll på
koktiden förhöjer smaken.

Fast eller mjölig?
+ Koka – färsk, fast och mjölig sort fungerar
+ Råsteka, rosta eller gratinera – välj fast sort
+ Baka och mosa – välj mjölig sort
KÄLLA: SVENSK POTATIS
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Välkommen till
Hotel Malmköping
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.

Kärlek till korv

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

Prisbelönt korv och pastej sedan 1933
Endast Svenskt kött och egna originalrecept
www.malarchark.se

Sveriges bästa Hotell- och
Restaurangskola ligger i Nyköping
Kom och upplev vår skola!

Gästabudsvägen 6,
611 31 Nyköping
Tfn 0155-28 44 24
E-post: info@nsutbildning.se
www.nsutbildning.se
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Naturens

guld
Att ta vara på det naturen ger var
vi bättre på förr. Numera är det
ett hantverk som få behärskar till
fullo. Vi har träffat Monika Naess
som syltar på heltid.
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”Socker är bästa
konserveringsmedlet”
Sylta är inte bara något som mormor gjorde. Allt fler upptäcker
det traditionella sättet att få frukt och bär att hålla längre. En stor
kastrull underlättar om du vill prova själv hemma.
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth

M

onika Naess tittar på bubblorna,
konsistensen och hur sylten
”hänger” kvar på sleven innan
hon tar den av värmen och skummar bort
luftbubblorna. Just blåbär kan vara lite
luriga, förklarar hon. De kan släppa vatten
som man ska koka bort, men utan att det
för den skull kokar över eller för länge.
– Visst kan det vara svårt att sylta
ibland men det är bara kul. Och jag gör
alltid syltprovet som mamma lärde mig.
Det kan alla göra. Lägg lite sylt i en sträng
på en assiett och dra fingret genom. Om
sylten inte rinner ihop så är den färdig,
säger hon.
På hösten svämmar skogen över av
bär och i trädgården dignar fruktträden.
Allt går inte att äta på en gång och det är
tråkigt om den färska frukten och bären
ska bli förstörda.
Då finns sätt att ta vara på dem. Att
safta, göra mos och sylta. Men många har
glömt bort hur man gör så därför gjorde
vi ett besök i Flinkesta utanför Flen, hos
Monika Naess.
För henne började alltsammans med
rabarber. I dagsläget gör hon 13 olika
sorters sylt där rabarber är huvudingrediensen. Hon använder mjäll rabarber som
inte behöver skalas. Men hon har även
många andra råvaror i sin sylt, allt efter
säsong.

Kopparkastrullen är vid och
ger jämn värme. 200 burkar
per dag, och ibland ännu fler,
fyller Monika Naess med sylt.

: 32 :

Sockret är svagt brunfärgat eftersom det inte har tvättats för att bli vitt.

Sylt eller
marmelad?
Båda kokas på samma
sätt. Marmelad är
ofta gjord på citrus
frukter med hög halt
av syra och pektin
vilket gör att den
blir lite fastare
i konsistensen.
I Storbritannien är
marmelad endast
gjord på citrusfrukter.
Allt annat kallas ”jam”.
KÄLLA: ÄKTA SYLT

– Just rabarber har en härlig syra och
gifter sig med så många andra smaker.
Jordgubbe, örter, kardemumma, det mesta
fungerar. Jag gjorde faktiskt misstaget en
gång och trodde att jag blandade rabarber
med svarta vinbär. I själva verket var det
blåbär och de blev jättegott, säger hon.
Sammanlagt har hon säkert 600–700
recept med olika råvaror och smaker. Alla
hennes råvaror är ekologiska och många
är Krav-märkta, utom de som kommer
direkt från skogen. Hon har bärplockare
som levererar till henne varje höst.
Hur går då själva syltkoket till?
– Jag använder en klassisk fransk syltgryta, bassine de confiture, i koppar. Och
nej, det blir inte koppar i sylten, vi har
testat i ett laboratorie. Men man ska inte
förvara eller marinera sylten i grytan.
För att få bästa resultat marinerar hon
råvaran i socker dagen före koket, så den
får safta sig. Hon använder inga tillsatser,
inga konserveringsmedel. Sedan tar hon
den bredbottnade kastrullen och fyller den
till en tredjedel med 3–4 kilo blåbär, den
här dagen, plus socker. Då går det att koka
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upp sylten snabbt. För lång koktid ger seg
sylt och det vill ingen ha.
– Det märks stor skillnad på bären om
det varit ett torrt eller regnigt år. Detsamma gäller exempelvis tomater som kan ha
mycket eller lite vatten i sig, beroende på
hur odlaren har vattnat.
Monika Naess använder ett svagt brunfärgat socker som alltså inte tvättats så det
blivit helt vitt. I processen sköljs annars 30
procent av sockret bort. Socker är bästa
konserveringsmedlet, slår hon fast.
Hållbarheten på sylten är ungefär
ett och ett halvt år i oöppnad burk. När
burken väl öppnats är det upp till var och
en att vara aktsam och till exempel inte
använda smörkniven i burken.
– Vi vill att fler ska sylta och här i
Sörmland är det bra fart på mathantverket.
Jag håller kurser ibland, säger hon och
tillsätter vanilj i grytan.
Ungefär 25 000 burkar sylt kokar hon
i det specialinredda köket i uthuset på
gården varje år. Hon kommer ofta på nya
recept och blandningar och lär ständigt
nytt. Men i ett avseende är hon konservativ >

Blåbären kommer från lokala bärplockare.

– burkarna är alltid av samma storlek, det
gör hon inte avsteg från.
Annars är risken att hon får ont i
handlederna av allt skruvande av lock som
syltproduktionen för med sig. Hon kokar
sylt i genomsnitt två–tre dagar varje vecka
och då blir det 200 till 400 burkar per dag.
Att sylta har varit hennes heltidsjobb
i snart 20 år. Hon lever av det och saknar
inte jobbet som biomedicinsk analytiker
– vilket hon var tidigare. Det var när hon
och maken flyttade till gården utanför
Flen som det blev för långt för henne
att pendla till jobbet i Stockholm. Hon
startade på ny kula i yrkeslivet.
– Syltningen är inte helt olik mitt förra
jobb. Allt ska vara rent och man ska vara
noggrann. Jag har definitivt steriltekniken
med mig från förra jobbet, säger hon och
skrattar. l

Recept!

Monikas

blåbärssylt
Ingredienser

1 ½ kg blåbär
750 g socker
Saften av en halv citron
Smaksätt med vanilj efter smak
Blanda alla ingredienser i en skål och låt marinera över
natten. Häll ned i en 7 liters kastrull och sätt på spisen
på högsta värme. Rör då och då. Det ska koka livligt hela
tiden. Rör inte för mycket.
Gör syltprovet. Lägg upp lite sylt på en assiett. Dra fingret
igenom sylten. Om den inte flyter ihop är den färdig.
Häll upp sylten i rena burkar. Använd gärna nya lock och
som sluter tätt så att det inte kommer in luft.
Ställ in burkarna i ugnen 20 minuter i 80 grader. Det är för
att garantera att sylten ska hålla. Det är viktigt att sylten
är riktigt het när man häller upp den. Du värmer också upp
locket på detta sätt.
Färdigt! Njut till ostbrickan, glassen eller till frukosten
i filen, på gröten eller på mackan.
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Plocka

BÄR och
svamp

Hälsobomber
Lingonen mognar mellan augusti och
september. Bären innehåller det naturliga
konserveringsämnet bensoesyra och det
gör att konserveringsmedel inte behövs
när du kokar lingonsylt.
Lingon är dessutom något av en hälso
bomb, enligt en studie i Lund. Bäret kan
ha positiva effekter på vikt, blodsocker
och kolesterol.
KÄLLA: SUND.NU, SVD.SE

Allemansrätten ger oss rätt att plocka bär, svamp och
blommor i naturen. Men en del växter är fridlysta,
medan andra kräver markägarens tillstånd för att plocka.
I nationalparker och naturreservat gäller dessutom
särskilda regler.
Bär och svamp tillhör visserligen markägaren så länge
de står på rot eller sitter på riset. Men markägaren får
inte hindra någon från att plocka dem på marker där
allemansrätten gäller.
Läs mer på naturvardsverket.se

153

naturreservat finns
det i Södermanlands
län. Här kan du få fina
upplevelser i allt från
blomstrande ängsmarker och trolska
barrskogar till karga
skärgårdsöar.
Länsstyrelsen har satt
ihop en folder där 21
av naturreservaten
lyfts fram. Läs mer på
lansstyrelsen.se

Råmust
MEDAN DU VÄNTAR

Har du gott om äpplen i trädgården
kan du vända dig till Stenbro
musteri i Bettna. Där
mustas dina äpplen
medan du väntar.
Äpplena pressas under högt tryck så att
saften i frukten rinner
ut. Inga tillsatser eller
färgämnen tillsätts.

Blåsippan

är fridlyst i hela landet. Det är
förbjudet att gräva eller dra upp
den med rötterna. Du får heller
inte plocka den för att sälja.
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Hemmagjord chorizo fräser i pannan.
Fr.v Douglas Lindqvist, Tim Wahlström,
läraren Jimmy Andersson Forzelius
och Simon Filander.
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Här utbildas

framtidens kockar
Det sjuder av matglädje och energi i gamla restaurangskolan
i Strängnäs. Kockar är det brist på. Därför har kommunen på
orten gjort en nysatsning för att locka fler till måltidsyrkena.
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth
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Mat från grunden är det som gäller på utbildningen.
Stoppa korv har eleverna redan lärt sig.

N

umera heter det kommunala restaurang- och får prova själva. Vi är med på olika event och så har
vi en advisory board som består av människor som
livsmedelsprogrammet i Strängnäs Culinary
driver egna företag i branschen. Det tillför mycket,
Craft. Ett namn som ska profilera gymnasie
säger han.
utbildningen som fått en nystart. Första årskursen
Utvecklingen går snabbt framåt, förklarar han.
med tolv elever har snart gått ut första läsåret. Elever
som, när de ska ut på arbetsmarknaden om ytterligare Hållbarhet och miljö, tekniker, maskiner, utrustning
förändras hela tiden. Det går välnågra år, inte kommer att sakna
digt fort, så det gäller att vara alert.
jobbmöjligheter. Tvärtom.
– Vi ska även lära våra elever
– Det är brist på utbildat folk
om företagande och vad det
i näringen. Turismen växer och
innebär. De ska få driva UF företag
restaurangerna är en stor del av
bland annat.
den, men det finns inte utbildad
På lektionerna stoppar man
personal att få tag på. Vi hoppas
kunna råda bot på det, säger Jimmy
korv, styckar hela djur, serverar, lär
Andersson Forzelius som är lärare
sig mer om näringslära – och utpå restaurangskolan.
över det är det matte, svenska och
Han vill ge eleverna del av det
allt annat som står på läroplanen
som han själv fått efter många år
som grabbarna och tjejerna ska
i branschen och på stjärnkrogar. En
hinna med. Ungefär två heldagar
känsla för matglädje och hur det är
i veckan tillbringar de i köket.
när man jobbar ”i verkligheten”,
Råd med verksamheten får
fast eleverna är i skolan. En utbildskolan genom att söka pengar och
ning som hänger med i tiden.
bidrag, man har bildat en stiftelse
Tim Wahlström och Simon Filander
– Vi gör roliga saker och eleverna tror på en ljus framtid i kockyrket.
som tar emot donationer och man
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har inte så många anställda lärare. I stället hyr
man in yrkesfolk som håller i vissa lektioner. De är inspiratörer, föreläsare och ger specialkurser. Skolan har
även ansökt om att få göra riksintag, så att elever från
hela landet kan gå här.
Jimmy Andersson Forzelius har alltid haft elever
under åren när han arbetat på olika restauranger.
Han tycker att det är väldigt inspirerande att vara
med och få sätta sin prägel på utbildningen.
– Gamla restaurangskolan hade varit nedlagd ett
tag när vi kom in här. Så vi renoverar och gör
i ordning både kök och matsal. Vi ska ha öppna dörrar in mot köket och visa vad vi gör.
Nästa år öppnas restaurangen för allmänheten.
Byggnaden hörde en gång till regementet P10 och
den ligger vackert ett stenkast från Mälaren. Ett
perfekt ställe att etablera skolrestaurang på.
Genom att eleverna får laga mat från grunden så
ska de lättare kunna serva gästerna i restaurangen.
Har de till exempel lagat isterband själva så vet de
vad som är på tallriken. Och utbildningen ger även en
förståelse för att det man äter påverkar hur man mår.
Erfarenhet har de redan fått genom att vara med
i olika event – inte mindre än 14 bara under första
terminen. De har bland annat serverat på Gripsholms
värdshus, varit med under Korv och bröd festivalen i
Stallarholmen och Gastronomiska samtal i Nyköping
samt serverat vid en femrättersmiddag för 130 personer. Då var det rätt hektiskt.
Men bara två procent av högstadieeleverna som
ska in på gymnasiet söker restaurang- och livsmedels
linjen. Hantverket är inte så populärt trots att mat och
hälsa är väldigt hett. En paradox, kan man tycka.
Och jobbmöjligheterna är många för dem som
ger sig in på den här yrkesbanan. Förutom att vara
anställd eller driva egen restaurang så går det att till
exempel ha en egen foodtruck, bli matbloggare eller
till och med tevekock och skriva kokböcker.
Efter skolan går det att börja jobba direkt eller läsa
vidare. Grythyttan, till exempel, är högskola och dit
kan man söka.
– Drömmen är att hälften av eleverna jobbar efter
skolan och andra hälften läser vidare. Och jobb är
som sagt lätt att få. Redan första terminen var det
flera arbetsgivare som hörde av sig och ville att våra
elever ska sommarjobba hos dem. l
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Vad är roligast
med utbildningen?
DENISE MANNINEN:

– Att vi får göra så många annorlunda och
roliga saker. Och vi får se hur de som jobbar
i branschen på riktigt har det.

Vad är svårast?
TIM WAHLSTRÖM:

– Det är mycket som är svårt i början, innan
man lärt sig det. Nu har vi läst om olika
fettsorter, till exempel.

Vad vill du göra när du
gått färdigt skolan?
SIMON FILANDER:

– Jobba i ett restaurangkök med kött
och grill. Det skulle jag allra helst vilja.

6 800 ägg plockas och packas varje dag. Mycket görs
för hand. Här lyses äggen så att trasiga och blodfyllda
ägg kan sorteras bort.
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Friska
höns ger
goda ägg
Ett ägg är en hel måltid. Du får i dig det mesta
utom vitamin C och fibrer. Det vet Ulla Born
som är hönsbonde sedan 20 år tillbaka.
Hon är glad varje dag när hon går till jobbet.
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth
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– Hönorna får gå ut på sin veranda under den kalla årstiden, säger Ulla Born.

H

önorna verkar tillfreds
där de spatserar omkring
på verandan. Det är en
slags utegård där hönsen på
Båsbo gård i Julita får frisk luft och
motion under den kalla årstiden.
Andra halvan av året – från maj
till oktober – sprätter de omkring
ute i gröngräset minst halva dygnet. De lever ett behagligt hönsliv,
med andra ord.
Men när fotografen går in i
deras utegård för att föreviga dem
blir gänget aningen förnärmat.
Några springer in och kacklar
upprört. Utom en av hönorna som
är en riktig linslus – hon agerar
stolt fotomodell på toppen av en
halmbal. Hennes röda kam är en
riktig färgklick mot kroppen med
de vita fjädrarna.
– De får så fina kammar eftersom de får vara ute och röra på
sig. De är friska och det syns, säger
Ulla Born.
Djurhållningen är viktig för
Ulla och hennes man Lasse Born
som tillsammans driver gården.
Äggen som de producerar är både

Krav-märkta och ekologiska. Det
innebär att hönorna får foder
som producerats utan gifter och
tillsatser, och att de får gå ute i
gröngräset. De har värpreden,
sittpinnar och kan sprätta omkring
även inomhus bland grönfodret.
På gården finns tre avskilda
flockar som värper året runt. Att
de inte gör uppehåll under vinterhalvåret beror på att de då lever
i konstljus som regleras enligt ett
schema. De är vakna två tredjedelar av dygnet och har mörkt och
sover en tredjedel. Precis som vi
människor gör nuförtiden, när vi
har elljus och kan vara vakna fast
det är mörkt ute.
– Jag är född på lantgård och
att ha djur är ett sätt att leva. Det
gäller att hitta en balans mellan
ekonomin och djurhållningen, så
att både hönorna och vi kan leva.
Vi gör så gott vi kan.
Hon säger att deras gård är den
enda i Sömland där ekologiska
ägg både produceras och packas
på samma ställe. Deras ägg går
med andra ord direkt till affärerna
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och konsumenterna utan att först
transporteras långa omvägar.
Tuppar finns även i flockarna
eftersom de ger mer harmoni.
Fyra timmar efter att ägget värpts
plockas det ur redet. Därför spelar
det ingen roll om det är befruktat
eller inte – det är bara ägg som
ruvas som kan kläckas och bli till
kycklingar. Tupparna håller även
vakt när hönorna sprätter utomhus och varnar om det till exempel
kommer rovfåglar.
Och det är inte bara rovfåglar
som kan hota. Hönorna är väldigt
känsliga för bakterier och dagar
när det regnar mycket får de gå in.
Annars riskerar de att smittas av
e-colibakterier som frodas när det

Frimodiga och lite nyfikna är
hönorna hos familjen Born.
De är frigående och lägger
ägg med vacker gula, fyllig
smak och rätt konsistens.

kommer gödsel i vattenpölarna.
– Det har hänt några gånger
och då har flera hundra hönor
dött. Vi är väldigt noga med att
det inte får hända igen.
Hönorna äter fullfoder som
innehåller allt som de behöver för
att må bra. När de är på verandan
och inomhus pickar de även i sig
hösilage som innehåller bland
annat lucern.
– Gulan i våra hönors ägg får
en fin gul färg av lucernet. Jag
tycker även att äggen har en fylligare smak och bättre konsistens
än dem som produceras på andra
sätt.
Fodret kostar relativt mycket
men även nödvändiga investeringar

tär på kassan. En ny paketeringsmaskin skaffades för några år
sedan, för en halv miljon kronor.
Därför är det inte så konstigt att
Ulla Born tycker att de ekologiska
äggen kunde kosta mera än de gör
i dag.
– Ägg är egentligen alldeles för
billiga i förhållande till den näring
de innehåller. Jag tror det hänger
ihop med hur det var förr. Alla
som hade en gård hade hönor
och fri tillgång till ägg. Det är en
självklar del av vår kost och vi vill
inte betala så mycket därför. Men
några som verkligen uppskattar
vilka näringsbomber äggen är,
det är idrottarna, säger Ulla
Born. l
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Innanför
skalet
Ägg är gott till frukost, lunch,
middag eller efterrätt. Ett ägg
innehåller bland annat 11 procent
av dagsbehovet av vitamin D.
Andra viktiga vitaminer är A och E,
riboflavin, B6 och B12. Under skalet
finns även järn, zink och selen.
KÄLLA: ICA MFL.

!
Recept

Båsbo Äggs favoritrulle
4–6 PORT, FLER SOM BUFFÉRÄTT

Ugnspannkaka
75 g margarin
2 dl vetemjöl
5 dl mjölk
½ tsk salt
4 ekologiska ägg

Smält margarinet i en kastrull, häll i
mjölet och rör om. Ta av kastrullen
från värmen. Späd med mjölk, lite
i sänder. Tillsätt salt och värm
smeten försiktigt igen. Rör ner
ett ägg i taget.
Slå smeten i en smord långpanna.
Grädda i 200 grader i cirka 25
minuter.
Ta försiktigt loss pannkakan ur formen och lägg den på serveringsfat
med baksidan upp.
Bred önskad fyllning över hela
pannkakan och rulla ihop den från
långsidan. Servera med grönsaker
till.

Köttfärsrulle

Skaldjurs- eller fiskrulle

Fräs färs och lök, blanda med
de övriga ingredienserna.

Blanda alla ingredienserna.
Pannkakan ska vara kall till
den här rätten.

Ansjovisrulle

Svamprulle

300 g köttfärs
1 gul lök
3 msk ketchup
1 tsk salt
Svartpeppar
Taco- eller pizzakrydda

3 gula lökar
1 msk margarin
125 g ansjovisfiléer
1 dl tomatpuré
1 dl persilja
Fräs löken gyllengul i matfettet.
Blanda alltsammans.

Variera fyllningen. Här är några
exempel.
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300 g räkor, crab fish eller kokt lax
4 hårdkokta ägg
1 burk crème fraiche
3 msk majonnäs
2 dl vispad grädde
1 dl hackad dill

200 g svamp
1 gul lök
2–3 msk mjöl
2 dl mjölk
1 dl matlagningsgrädde
1 tsk salt
Gör svampstuvningen och
lägg i pannkaksrullen.

FRÅN JORD TILL BORD
Vi stöttar en högproduktiv, hållbar värdekedja
i Sörmland - från råvara till konsument!

Trendbrott

LITEN BLIR STÖRRE
Livsmedelsindustrin i Sörmland har ökat sin omsättning med 600 miljoner
kronor på bara åtta år. – Tillväxten är något högre jämfört med resten
av Sverige under samma tidsperiod, säger Carl Eckerdal, chefsekonom
på Livsmedelsföretagen.
Text: Jon Forsling

Foto: Livsmedelsföretagen

S
Carl Eckerdal.

3,3

miljarder kronor omsatte
livsmedelsindustrin
i Sörmland 2015.

ett över hela Sverige är Sörmlands
län fortfarande en relativt liten aktör
inom livsmedelsbranschen.
Men de senaste åren har tillväxten i
länet varit starkt positiv, visar siffror från
arbetsgivar- och branschorganisationen
Livsmedelsföretagen.
– Sörmland är väl inte känt för att
vara så tunga inom livsmedelsindustrin.
Omsättningsmässigt är Sörmland en
liten dvärg sett ur ett Sverige-perspektiv,
säger Carl Eckerdal, chefsekonom på
Livsmedelsföretagen.
Dock – vilket Carl Eckerdal också
påpekar – så har omsättningen i länet
pekat kraftigt uppåt under de senaste åren.
– Om vi skulle backa bandet till 2007,
ser vi att den totala omsättningen för
livsmedelsindustrin i Sörmlands län var
2,7 miljarder kronor, säger han.
– Samma siffror för 2015 – som är de
senaste vi har – ligger på 3,3 miljarder
kronor. Så under den tiden har alltså omsättningen ökat med 600 miljoner kronor,
fortsätter Carl Eckerdal.
Procentuellt sett är detta en ökning med
27 procent, vilket är mer än resten av lan: 46 :

det hade under perioden 2007 till 2015.
– Tillväxten är något högre jämfört
med resten av Sverige under samma tidsperiod. Sett över hela landet låg tillväxten
på 23 procent. Den totala omsättningen i
livsmedelsbranschen låg på 181 miljarder
kronor år 2015, säger Carl Eckerdal.
Den sörmländska livsmedelsindustrin
sysselsatte 1 446 personer under 2015,
fördelat på 57 olika företag.
Vad beror då den kraftiga tillväxten
i länet på? Det finns inget enkelt svar på
den frågan:
– Rent generellt ökar efterfrågan kontinuerligt på de flesta ställen, även om det
kan finnas lokala undantag från kommun
till kommun om till exempel ett företag
flyttar sin produktion till en annan ort.
Under en så här lång tidsperiod är det
inte så konstigt att man ser en tillväxt
i linje av det här, Sörmland följer i stort
genomsnittet, säger Carl Eckerdal på
Livsmedelsföretagen.
Den i särklass största arbetsgivaren
i länet är Kronfågel, med 617 anställda
under 2015. Och just kycklinguppfödning
är en del av livsmedelsindustrin som har en

Den osötade bönkakan från Fazer innehåller
kidneybönor och palsternacka.

Här är de fyra största
livsmedelsföretagen i länet

1
2

uppåtgående trend: enligt en undersökning
som Jordbruksverket gjorde 2016 har konsumtionen av kyckling i Sverige tredubblats
bara under de senaste 22 åren.
Detta är så klart goda nyheter för uppfödare i Sörmland. I slutet av 2016 släppte
Scandi Standard – företaget bakom bland
annat Kronfågel – en kvartalsrapport som
redovisade en vinst på 49,6 miljoner kronor
efter skatt.
Att Sörmlands livsmedelsindustri går
uppåt är på sätt och vis ett trendbrott,
menar Jens Nordfält, chef för Center
for Retailing vid Handelshögskolan
i Stockholm. Internationellt sett har
resten av Europa gått starkare framåt
jämfört med Sverige i stort.
– Enligt FoodDrinkEurope, som är
en sammanslutning av europeiska livs
medelsföretag, så ökade den europeiska
livsmedelsproduktionen med 1 procent
och omsättningen med 1,5 procent förra
året. För svensk del minskade produktionen
under tredje kvartalet 2016 jämfört med
samma period 2015 med 2,7 procent,
och försäljningen under samma period
med 1,3 procent, säger han. l

3
4

KRONFÅGEL
Antal anställda: 617. Omsättning: 2
miljarder kronor. Grundades: 1970.
Beskrivning: Sveriges marknadsledande
kycklingproducent som producerar och
säljer kyld, fryst och förädlad kyckling.
Har ett slakteri i Valla utanför Katrineholm, samt flera lokala uppfödare som
Röhls Gård utanför Malmköping.
FAZER BAGERI
Antal anställda: 211. Omsättning: 288
miljoner kronor. Grundades: 1891.
Beskrivning: Finskt, internationellt,
familjeägt företag som erbjuder bageri-,
konfektyr, kex- och spannmålsprodukter
samt måltids- och cafétjänster. Äger och
driver bland annat Skogaholm Bageri på
Fröslundavägen i Eskilstuna.
UNILEVER
Antal anställda: 202. Omsättning: 267
miljoner kronor. Grundades: 1930.
Beskrivning: Ett brittisk-nederländskt
företag som är en av världens största tillverkare av dagligvaror, främst livsmedel,
drycker, tvättmedel och hygienprodukter. I sörmländska Flen äger de en
fabrik som tillverkar klassiska glassar åt
glasstillverkaren GB Glace.
SWITSBAKE
Antal anställda: 61. Omsättning: 133
miljoner kronor. Grundades: 1920.
Beskrivning: Bageriföretag med tre
bagerier i Sverige och ingår i en koncern
med bagerier i bland annat Tyskland,
Polen, Danmark, England och Spanien.
Specialiserar sig på olika typer av kaffebröd och vänder sig till dagligvaruhandel,
servicehandel, restaurang och storkök.
Har ett bageri och en butik i Malmköping.
KÄLLA: CARL ECKERDAL, LIVSMEDELSFÖRETAGEN.
SIFFRORNA GÄLLER FÖR 2015.
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Yrkesfiskarnas vardag

GÖSEN GER
JOBB
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth

Sex meter per sekund är gränsen för när Karlssons går
ut med båtarna. Det är för farligt när det blåser mer.
– Inte värt att riskera livet för, säger Martin Karlsson
som den här dagen står säkert i båten. Det blåser
nästan ingenting.
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Det är inget jobb för veklingar. Yrkesfiskare lever
farligt. För några år sedan drunknade två i Hjälmaren.
Men Martin och Lennart Karlsson vill aldrig byta jobb
– friheten är grejen.

L

oja vågor är enda resterna
efter de tidigare dagarnas
kraftiga blåst. Det kluckar
rofyllt i båtens skrov. Solen tittar
fram och värmer Lennart Karlsson
där han balanserar i fören och
drar upp nät.
En och annan gös sitter fast i
maskorna och han tycker att det är
rätt dåligt med fisk. Några veckor
tidigare släppte isen och efter det
kommer en period när näten är
proppfulla. Men nu, en bit in i
april, har den värsta ruschen lagt
sig.
– Jag får kanske fem gösar per
nät men det är okej, säger han.
Sonen Martin fiskar i egen båt
en bit från pappan. Sammanlagt
får var och en av dem lägga ut
1 250 meter nät, det har de tillstånd från Länsstyrelsen att göra.
Martin har köpt en nätdragare
som gör upptagningen av näten
lite lättare. Det är ett slitigt jobb
annars.
– Men pappa vill hellre dra helt
för egen maskin. Han är så van vi
det, konstaterar Martin.
Han har fiskat tillsammans med
sin pappa i sex-sju år vid det här
laget. Han jobbade tidigare i några år på SKF i Katrineholm och
har även varit militär i Kosovo.
Men han har sjön i blodet och nu
stortrivs han. Även pappa Lennart
tycker det är jätteroligt att sonen
vill fortsätta fiskartraditionen.
Hemmahamnen för dem är
Nackhäll vid södra kanten av storhjälmaren. En gård med anor från
1700-talet som ägs av Nordiska
museet. Familjen har arrenderat
både gården och fiskevattnet i

Arbetsdagarna kan vara väldigt långa men Martin Karlsson stortrivs med jobbet
och att själv kunna bestämma över sina dagar.

åtminstone sex generationer. Här
ligger vinden ofta rakt på, från
väst eller sydväst men de har en
stenpir som skyddar båtarna när
det blåser som värst.
– Nu när fisket går så bra har
vi kunnat modernisera och vi har
snabba och bra båtar. Det sparar
tid på sjön. Annat var det när vi
hade Hjälmarsnipor, då tog det
mycket längre tid, säger Lennart.
Han och sonen har varsin
enskild firma och försörjer sig bra
på jobbet. Nackdelen är att det
är svårt att veta hur stor inkomst
man får från månad till månad.
Fisken låter sig knappast fångas på
kommando.
– Och man är alltid orolig att
det ska hända något som gör att
fisken dör. Utsläpp, till exempel.
Då kan det gå fort, säger Lennart.
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Fisket i Hjälmaren är MSC certifierat sedan flera år tillbaka, som
första sjö i världen. Det innebär att
det sker på ett långsiktigt hållbart
sätt. Alla yrkesfiskare som arbetar
här tar sitt ansvar för fiskarnas
fortlevnad.
Bland annat har man nät med
större maskor, 60 millimeter jämfört med tidigare 50 millimeter. Då
slipper de unga gösarna igenom,
de hinner växa till sig, leka fler
gånger och yngla av sig. Tillväxten
är tryggad.
Större maskstorlekar ska även
yrkesfiskarna i Mälaren införa,
de har sett de positiva effekterna
i Hjälmaren.
– Det är en väldig skillnad på
tillgången på fisk här jämfört med
för 30 år sedan, när Martin var
liten. Då var jag faktiskt nära att

När fångsten är på land ska den packas och kylas. Tre dagar i veckan körs den till Stockholms
Fiskauktion. Martin Karlsson och hans pappa Lennart Karlsson gillar att jobba tillsammans.

ge upp. Men nu är det inget problem och vi säljer allt vi tar upp.
Stockholms Fiskauktion hämtar
tre gånger i veckan och säljer till
Sverige och Europa.
Bara några dagar efter att
gösen dragits upp i Nackhäll så
kan den ligga på ett middagsbord
i exempelvis Holland, ett land där
gös är särskilt populärt. Där har
man även provat uppfödning av
gös i dammar.
Vad tror ni om sådan gösodling?
– Det är svårt att säga, men
smaken blir i alla fall en annan än
när fiskarna lever fritt i sjön, säger
Lennart.
Jobbar gör han och sonen året
runt. Det är bara korta perioder
när isen lägger sig respektive bryts
upp som de inte kan fiska. På vår,
höst och vinter fiskar de med nät

och på sommaren är det bottenryssjor som gäller. När vattnet är
varmt dör fisken annars om de
skulle fastna i ett nät och det vill
ingen. I ryssjorna kan de simma
omkring tills de bli upphåvade.
Och juli till september fiskar
de kräftor, med burar. Det är en
intensiv tid och när det är över
brukar båda generationerna
Karlsson ta lite semester.
–Det är skönt att kunna göra
något annat. Jag åker gärna utomlands någon vecka, säger Martin.
Något oväntat står fiskesemestrar
ofta på agendan. När vi träffas planerar de en tur upp till Nordnorge
för att fiska hälleflundra några
dagar. Och när andan faller på ger
de sig gärna ut och kastar efter
gädda hemmavid. Snacka om att
ha valt rätt yrke. l
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Fina
firrar
5-12 timmar per dag och sex dagar
i veckan jobbar Martin och Lennart
Karlsson.

60 kilo per dag drar de upp en vanlig
dag men när isen precis släppt kan
de få 300 kilo.
2 500 meter nät har de tillstånd för.
1 000 kronor kostar ett nät.
10,7 kilo är den största gös som
de fångat.

40 till 120 kronor kilot är priset
för gös.

24 meter är Hjälmaren på djupaste
stället.

30-talet yrkesfiskare är verksamma.
250 ton gös fiskas totalt i sjön per år.

!
Recept
Ingredienser

Nackhälls nationalrätt

500 g gösfiléer
Ströbröd
Smör
Salt
Till såsen smör, mjöl, vatten, mjölk,
soja, salt och peppar

Ströbrödspanerad
gösfilÉ stekt i smör

Vänd gösfiléerna i ströbrödet.
Salta och stek dem gyllenbruna i smör.
Ta upp filéerna och laga såsen i samma
stekpanna. Smält smöret och rör i mjöl,
vatten, mjölk, soja, salt och peppar efter
smak.

4 PERSONER

Serveras med kokt potatis och hemlagad
lingonsylt.
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Storgatan.

Bondens marknad.

Midvinterfest.

Restaurangskolan.

Smaka på Nyköping.
Femrätters, plockmat, snabbmat eller slowfood?
Nyköpings prisbelönta restauranger erbjuder både spännande smaker
och miljöer. Längs ån, på Storgatan, i kulturlandskapet eller skärgårdsnära
hittar du allt det goda.
Gästabudet på Nyköpingshus 1317 slutade i ond bråd död.
Nu, 700 år senare, bjuder Nyköpings kommun in till ett modernt gästabud
och ett välkomnande år för invånare och besökare. Gästabudsåret 2017 är
ett år fyllt av extra mycket evenemang och aktiviteter.
Välkommen till Nyköping och fira med oss!
www.nykopingsguiden.se

KREAM

B R Ö L LO P
KO N F E R E N S
& EVENT

i unik miljö

Matupplevelser vid havet

– B O K N I N G & I N F O R M AT I O N –
info@erikpaslottet.se · 0155-21 17 70
www.erikpaslottet.se

Hitta din favoritrestaurang på visitoxelosund.se

Sommar i Strängnäs, Mariefred
Stallarholmen och Åkers styckebruk
3 juni
30 juni - 2 juli
1 juli
13-15 juli
21-22 juli
12 aug
26 aug
26 aug

Ångans Dag, Mariefred
Vikingafestival, Stallarholmen
Kreativa marknaden, Stallarholmen
Strängnäs Sommarfest
NM för Food Trucks, Mariefred
SM för Gatumusikanter, Mariefred
Vintagefestival, Stallarholmen
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

Strängnäs - Mariefreds turistinformation, 0152-297 90
: 54 :

å
p
r
a
k
s
Fi

torra land
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth

Pionjärer. Sergey Gazeev och Elena Gazeeva satsar på störodling.

Stjärtfenan påminner om den på en haj men det är
ingen rovfisk. Störarna som simmar i bassängerna är allätare
och snart ska vi kunna äta dem. Både som matfiskar och kaviar.

S

töruppfödningen har makarna
Elena Gazeeva och Sergey Gazeev
byggt upp. De har en fiskanläggning
på torra land, mitt på den sörmländska
landsbygden i Enstaberga.
I stora bassänger simmar tonvis med
stör – en fisk som de flesta förknippar med
den exklusiva och dyra ryska kaviaren som
kan kosta 25 000 kronor kilot. Det svarta
guldet.
Nu har den kommit till Sörmland.
– Vi är från Ryssland och har erfarenhet av störodling från våra hemtrakter.
Vi blev förvånade när det inte fanns någon som odlar stör här i Sverige och
på den vägen är det, säger de.
Bassängerna och fiskarna är på plats
men någon försäljning har inte kommit
igång än. Först ska de bygga färdigt

beredningsdelen i de gamla industrilokalerna som de köpt för sin verksamhet.
Sammanlagt ska de tio bassängerna så
småningom ge 20 ton matfisk och 2 ton
kaviar om året.
– Vi räknar med att vara igång med
försäljningen under 2017, säger paret.
Den europeiska stören är utrotningshotad och eventuellt kan familjeföretaget
bidra till överlevnaden genom att föda
upp yngel som kan planteras ut i haven.
De egna ynglen köper de i nuläget från
Estland och Lettland men tanken är att
de ska ha ett eget kläckeri senare.
I Ryssland är stören en populär men
exklusiv matfisk. Hur den ska tas emot
i Sverige återstår att se. Som all fisk
innehåller den många nyttigheter som är
bra både för hjärta- och kärl och leder. l
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Exklusiv matfisk i babyformat.

Stören
Långsmal fisk med
spetsig nos, ryggfena
långt bak och en
hajliknande stjärt.
Kan bli över 100 år
gammal.
Vissa arter kan väga
över ett ton.
Har brosk istället
för ryggrad.
Har pansarliknande
bensköldar men
inga fjäll.
Munnen sitter på
nosens undersida
och kan formas till
ett utskjutande rör.

Tekniken präglar
BONDELIVET FÖRR OCH NU
Livet som bonde har förändrats rejält med åren.
Tuffare miljökrav och avancerade mobilappar
är bara några av de saker som länets kött- och
spannmålsproducenter måste förhålla sig till i dag.
Text: Jon Forsling | Foto: Per Groth
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Foto: Privat

-D

et har skett något
otroligt med utvecklingen jämfört med
när jag började, säger 79-årige
Ulric Celsing – vars släkt har drivit
samma gård sedan 1500-talet.
Den ståtliga huvudbyggnaden
uppfördes av Greve Nils Bonde
1794, men Lindholms Gård utanför Eskilstuna har betydligt äldre
anor än så.
Det är en varm och blåsig dag
när Martina Schagerlund tar emot
oss. Martina (född Celsing) är
den senaste i en lång och obruten
släktlinje som har drivit gården
ända sedan 1500-talet, och hon
hoppas att någon av hennes tre
barn kommer att ta över stafettpinnen en dag:
– Ingen av dem är jättepigga
på tanken i dag, men det var inte
jag heller när jag växte upp här,
berättar hon med ett leende över
en kopp kaffe i köket.
– Jag är utbildad beteendevetare,
och jobbade med rekrytering.
Men när vi fick barn började det
kännas som ett låtsasliv att gå till

Lindholms Gård har anor från 1500-talet.

ett kontorslandskap. Det kändes
mer ”på riktigt” att flytta hem och
sköta den här marken, fortsätter
Martina.
Det är en ansenlig gård som
hon, tillsammans med sin make
Olov och tre heltidsanställda
medarbetare, har att ta hand
om: utöver 250 nötkreatur består
Lindholms Gård av 600 hektar

Martina Schagerlund tog över gården
efter sin pappa Ulric Celsing för snart
tio år sedan.
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mark för spannmålsodling, 1 000
hektar skog samt 200 hektar för
bete och vallning.
Det vackra, lummiga landskapet
som omgärdar gården är sig likt
sen länge, och många av byggnaderna har stått här i över hundra
år. Men samtidigt har få yrken
genomgått så stora förändringar
som just lant- och jordbrukaryrket >

”Nuförtiden kan man precisionsodla på ett helt
annat sätt. Vi som jobbar här använder en app
i telefonen där man kan lägga in allt man gör
på varje skift.”

3

OMRÅDEN DÄR
BONDEYRKET
HAR UTVECKLATS

TEKNISK UTVECKLING

I dag kan lantbrukare använda sig
av mobilapplikationer som hjälper
till med allt från att bekämpa olika
typer av ogräs till att välja spridare
och kalibrering av lantbrukssprutor.

TUFFARE MILJÖKRAV
FRÅN MYNDIGHETERNA

– I dag måste man till exempel
fylla i en sprutjournal, som man
sedan ska redovisa för kommunen.
Själva spruttekniken har också
utvecklats, och i dag använder man
rätt besprutningsmedel för rätt
sak, säger Martina Schagerlund.

DJURHÅLLNING

– Du får inte ha uppbundna djur
längre. Förr stod korna uppradade
i spiltor, nu för tiden går man
mycket mer på djurens naturliga
beteende och låter dem gå lösa
i grupper på till exempel en
halmbädd.

har på senare år, vilket Martina och
hennes familj kan skriva under på.
Hennes farfar, Lars-Gustaf
Celsing, drev Lindholms Gård
mellan 1955 och 1970. Sedan tog
hennes pappa Ulric över, och var
ytterst ansvarig för ruljangsen
ända fram till 2008 då han lämnade
över ägandet till sin dotter.
Men jobbet som bonde var
annorlunda på hennes fars och
farfars tid. Martina tar fram ett
gammalt fotografi från 1974, som
visar hennes pappa sittandes på
en tröska.
– Titta, det är inget tak på
tröskan! Så var det ofta med den
tidens traktorer också, och där satt
han och sprutade besprutningsmedel. Så skulle man aldrig kunna
göra i dag. Nu ska det ska vara
air-condition och ergonomiska
stolar i hytten, säger hon.
Att jobba som lantbrukare i
dag är att vara medveten om en
mängd olika regleringar och lagar
som inte fanns på 1970-talet,
berättar Martina. Som att det ska
vara minst sex meter till närmaste
dike när man till exempel besprutar
ogräs på sina åkrar. Eller att man
aldrig får gödsla på snötäckt mark,
eftersom fosfor kan beblanda sig
med smältvattnet:
– Det tror jag inte man visste
på 70-talet. Miljökraven har ökat
med åren, i dag är det till exempel
väldigt reglerat hur mycket gödsel
du får lägga, säger hon.
Martina tar upp sin mobiltelefon, för att demonstrera en annan
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sak som hennes förfäder inte hade
att ta ställning till – digital teknik.
– Nuförtiden kan man precisionsodla på ett helt annat sätt.
Vi som jobbar här använder en
app i telefonen där man kan lägga
in allt man gör på varje skift; hur
mycket utsäde vi har haft, hur
mycket gödsel vi har lagt, och så
vidare. Den blir en otrolig effektivisering av arbetet, berättar hon.
Ulric Celsing, som fyller 80 i
juli och som i dag är bosatt bara
några kilometer från Lindholms
Gård, är den första att skriva
under på sin dotters beskrivning
av jobbet:
– Det har skett något otroligt
med utvecklingen jämfört med
när jag började, säger han när vi
ringer honom några dagar efter
vårt besök.
– På min tid tog det tre veckor
att så, nu gör man det på en vecka.
Det beror på att maskinerna är
större och effektivare, och så finns
det traktorer som gör att man
orkar köra längre åt gången.
När jag körde utan tak blev jag
solbränd och fin, men samtidigt
dammade det en hel del, säger
Ulric med ett skratt.
Han är också positiv till att vi
numera är mer miljömedvetna
överlag:
– På min tid trodde man att allt
var ofarligt. DDT (Diklordifenyl
trikloretan, ett insektsgift reds anm)
skulle man till exempel blanda i
mjölet så att det inte skulle komma
några mjölbaggar i det, minns han.

gamla
Nya och nerna
o
generati olms
på Lindh
Gård

Martina Schagerlund
med sonen Eric, som
kanske kan tänka sig
att ta över gården
en dag.

Foto: Privat

Nu återstår det att se om någon
av Ulrics barnbarn tar över
Lindholms gård – och blir nästa
generation att tackla ett yrke som
ständigt förändas.
– Vi får se. Jag är intresserad
av gården och marken, och funderar på att kanske arrendera ut
spannmålsdelen, säger Martinas
son Eric Schagerlund, 19, som
tar studenten i år.
Sen lägger han till:
– Jag är också sugen på att vara
här och jaga i framtiden, som en
hobby. l

Lars-Gustaf Celsing med sonen Ulric Celsing 1957.
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Pionjärer som vågade

Krönika

År 1991 startar Ingmar och Kajsa Öhman Café på Hellmanska Gården i
Nyköping. Affärsiden bygger på att råvaror ska odlas i vår närhet samt att
återvinna så långt det är möjligt.

M

atiga sallader, bagels och
baka till landet. Hur? Bredbandet
submarines med underbreder ut sig, kommunerna måste
bara fyllningar, succén
lätta på bygglovsregler, riskkapital
var given. Att sortera och återvinna
till ungdomar och nysvenskar som
var inte lika lätt. Ingmar fick själv
vill starta nya företag. Många konåka till tippen, återvinningscentral
kreta förslag, men frågan är ändå
är ett senare begrepp, vad som
– vad händer sedan?
hände med det sorterade är lika bra
att inte veta. Det gick flera år innan
Miljömedvetenheten har aldrig vakommunen hämtade upp allt avfall.
rit större, energiproduktion hemma
Varmkomposten på Caféet fick inte
med hjälp av solen, elbilen är snart
vara kvar, risk för råttor och dålig
var mans egendom, industrin överHåkan Larsson, Hellmanska Gården
1982-2015. Ledamot i styrelsen
lukt.
träffar varandra i att visa miljötänk.
Naturskyddsföreningen Nyköping
I dag är återvinning självklart på
Nya produkter som alger, fisk och
- Oxelösund och konsumentstråket
Hellmans Café, lokala leverantörer
tomatodlingar mm presenteras
Stolt Mat i Sörmland.
är nu ett tjugotal och Caféet är
snart dagligen.
Krav-certifierat och rekommenderat i White Guide. Ambitionen att bjuda gästerna det
Men var finns entreprenörerna, de som ska ersätta
bästa, det mest schyssta, mest energismarta sitter med alla gårdar som myndigheter och regler tvingat att
andra ord i väggarna. Ingmar driver idag framgångslägga ned? Vi svenskar älskar vår landsbygd och alla
rikt eget företag för metallåtervinning.
de gårdar med mjölkkor, hästar, får, grisar, höns och
de som vårdar vår fantastiska natur. Att kunna bo och
Hur ska vi hitta dessa entreprenörer som vill starta
ha sitt jobb på landet borde vara en självklarhet.
nya företag på landet för att odla, förädla och förnya?
I nummer 1 av Stolt Mat skrev Malin Schreiber och
Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen
Martin Burkett: Vi skulle kunna producera mycket
skriver följande i sin artikel i Mediaplanet:
mer. Efterfrågan är enorm.
”Det är spännande tider för alla som jobbar i
livsmedelskedjan. Äntligen har den efterlängtade livsGap-analysen som presenterades i höstas visar
medelsstrategin presenterats och det finns en politisk
på stora underskott, med några få undantag. Vår
plattform för att utveckla livsmedelsproduktionen i
självförsörjningsgrad är cirka 50 procent av behovet
Sverige.”
och vi är klart sämst i klassen i Norden. Finlands
Tre viktiga saker lyfter Claes fram. Ökad efterfråsjälvförsörjningsgrad är 75 procent plus att man har
gan på ekologiskt, debatten kring nötköttsproduktion
stora beredskapslager. Danmark producerar 3 gånger
och dess klimatpåverkan och alternativa proteinkällor.
sitt behov och Norge är bäst, levande lantbruk i hela
landet, i stort sett självförsörjande och på köpet
Låt oss då hoppas att det inte bara är gigantiska
skapas arbetstillfällen.
supergårdar som ska producera i framtiden utan att
den småskaliga produktionen också gynnas. l
Jag besökte årets Landsbygdsting i Högsjö i Vingåkers
kommun. Mycket givande. Flytten från landsbygden
Håkan Larsson
har minskat och nu gäller det att vända trenden till: 60 :

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

BESÖK ESKILSTUNA ÖLKULTUR!
Hantverksbryggeri med bryggeripub,
restaurang och våffelstuga med uteservering
Öppen sommarvisning av bryggeriet med
smakprov varje fredag 14.00 från 30 juni
Läs mer på www.eskilstunaolkultur.se
eller ring 016-13 17 14!

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

Välkomna!
!

OVÄNTADE UPPLEVELSER PÅ NÄRA HÅLL
www.sagolikasormland.se
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Per Ehrlund

Ålder: 48 år
Familj: Fru, två barn och två bonusbarn.
Bor: I villa i Katrineholm
Favoriterna: BBQ-ribs som tar sju timmar
att grilla. Men även att snabbt grilla en
flankstek med smör och pimentòn de la
vera (rökt paprikapulver).
Gör när han inte grillar: ”Flugfiske är min
hobby. Jag åker till stugan i Lappland
åtminstone fyra gånger per år.”
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Olika värmekällor. Kol ger högre värme än briketter eftersom kolet är mer
poröst och glöder intensivare. När kolet är grått är det klart att grilla. Briketter
är smulade kolbitar som pressats ihop och de ger en mer långvarig värme än kol.
I en gasolgrill kommer värmen från den tända gasolen. Smidigt och snabbt.

Han grillar
mitt i vintern
Året runt – grilla fungerar lika bra i snö som regn och sol.
Vi fick smaka grillproffset Per Ehrlunds nygrillade lammracks
en ruggig vinterdag. Godbitar som gav mersmak.
Text: Anna Björe | Foto: Per Groth

D

et spelar ingen roll om det är
femton grader kallt och snö, eller
en ljummen sommarkväll. Grillat
är det som gäller hemma hos Per Ehrlund.
– Det är något magiskt med det. Man
samlas runt grillen och jag tror det har
med vårt ursprung att göra. Det är som
att sitta runt lägerelden, säger han.
Katrineholmarens yrke är att grilla
sedan tre år tillbaka. Han åker landet
runt och håller kurser, har skrivit en bok
som kom ut i våras, och han deltar även
på mässor tillsammans med matkunniga
musikanten Kalle Moraeus.
– Jag skottar rent fram till grillen innan
jag skottar till garaget på vintern. Jag
grillar alltid och allt – utom rädisor, säger
han och skrattar.
Den här dagen ses vi i Forssjö, en bit
utanför Katrineholm, för att ta del av
hans bästa tips för vintergrillning. Enda
skillnaden mot att grilla på sommaren är
att det behövs mer värme när det är kallt
ute, slår han fast.
Ur skåpbilen tar han fram klotgrillen
som han ska använda i dag. Du kan inte
köpa den billigt på stormarknaden men

den är heller inte jättedyr på något sätt.
– Lägger du från 1 500 kronor och
uppåt på en grill så ska den tåla väder och
vind. Klart att grillen ska stå ute året runt.
Men ska man inte lägga över något, som
skyddar den från regn och snö?
– Det behövs inte, man kan använda
överdrag om man vill skydda den mot
smuts. Mina står alltid ute, precis som
de är.
Han fyller klotgrillen till ungefär en
tredjedel med glödande kol. Kolen har
han tänt i ett så kallat tändrör. Just kolmängden är en av de viktigaste att ha
koll på för att få ett bra resultat.
– Många har alldeles för mycket kol
eller briketter och då blir det för varmt.
Nu när vi ska laga till lammet så får det
ligga på indirekt värme först, alltså på
sidan av värmekällan som i det här fallet
är glödande kol.
När köttet börjar närma sig sin slut
temperatur, 50–52 grader, så lägger han
det på direktvärme, alltså direkt över
värmekällan. Det är för att skapa lite yta
och färg.
Lock använder han alltid och han >
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Myten
Det är ingen skillnad
på kol, briketter och
gas i smak när du
grillar.

2

tips

Citron är en smak
bärare som blir
sötaktig när den blir
varm. Passar till allt.

Tänd alltid kol/
briketter i ett tändrör,
inte med tändvätska.

Snabbt. På cirka 20 minuter är lammracksen klara.

Direkt eller
indirekt värme?
• Råvaror som ska grillas högst 20 minuter läggs
på värme direkt över värmekällan. Till exempel
hamburgare, biff och kotletter.
• Råvaror som ska grillas mer än 20 minuter läggs
på sidan av värmekällan och lagas i indirekt
värme. Till exempel laxsida, fläskkarré och
andra större råvaror.

Han var byggare en gång i tiden men nu är det
grillning som gäller på heltid för Per Ehrlund.

undviker att lyfta på det i onödan. Locket
hjälper till att hålla en jämn temperatur
och gör så att smakerna stannar kvar i
grillen.
Vissa modeller av grillar har ett hål i
mitten av gallret så att den delen går att
lyfta ut. Där kan man ställa grytor och
kastruller och det ger fler möjligheter
att laga maten. Risotto fungerar alldeles
utmärkt att laga i grillen, bakad potatis
är ett annat gott tillbehör och inte minst
grönsaker och rotfrukter.
Väljer man sedan bra råvaror så har
man tagit ett stort steg mot ett lyckat
resultat.
– Du kanske inte alltid har råd med det
bästa men satsa på kvalitet några dagar
i veckan. Det blir så mycket godare då,
säger Per Ehrlund.

Vad man använder för att få värme – kol,
briketter eller gasol – spelar egentligen
ingen roll. Smaken blir densamma och
den kommer i första hand av det som
droppar ner på värmekällan och förångas.
Men det går även att få smak genom att
tillsätta rökved som flis och större bitar
som ger smak av körsbär, äpple, whisky,
hickory och så vidare. Rökveden kan
läggas i en särskild behållare eller strös
direkt på glöden i kolgrillen.
Använder man så kallad flis så blöt
lägger man dem en stund, om man inte
har en gasolgrill förstås.
– Ska jag nämna en trend, så är det att
rök kommer stort i år. Både som smaksättning och tillagning. Jag har alltid använt
mig av rökved, säger Per och häller lite
körsbärsflis på kolen. l
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Recept!

Boken ”Grilla på riktigt”
av Per Ehrlund (2017)
Semic.

Pers BBQ lammracks

För den som inte gillar lamm i vanliga fall är det här ett säkert kort.
Lammrack är en delad lammsadel som ryggbenet är bortskuret på.
Lammracks

Grillad spetskål med smör

INGREDIENSER 4 PORTIONER
2 lammracks
1 dl paprikapulver
4 vitlöksklyftor
1 kruka färsk timjan, plockad
1 msk torkad rosmarin
1–2 tsk chilipulver
1 msk salt
1–2 nävar blötlagd flis

INGREDIENSER 4 PORTIONER
1 spetskål, delad i 4 klyftor
50 gr smör
Salt
Nymald peppar

Grillmetod: Indirekt/direkt
Temperatur i grillen: 150–170 grader
Rökved: Gärna. Fruktträd fungerar bra, till exempel äpple/körsbär

Grillmetod: Direkt/indirekt
Temperatur i grillen: 170–200 grader
Rökved: Nej

Mixa ihop alla kryddor i en mixer ordentligt. Putsa lammet
från hinnor och dylikt, ta inte bort så mycket fett. Gnid in
kryddorna ordentligt runt om lammracksen.
Tänd briketterna i ett tändrör, cirka 2/3 briketter i tändröret. Fördela dem på två sidor i grillen. På med locket.
Stäm av värmen i grillen.
Placera lammracksen på indirekt värme, gärna glödbädd
på båda sidorna. Lägg 1-2 nävar rökflis på glödbädden.
På med locket.
Innertemperaturen på lammet ska vara runt 48-50 grader,
det tar cirka 20-25 min. Grilla på direktvärme för att få lite
yta och färg upp till 52–55 grader. Ta racksen ur grillen och
låt köttet vila cirka 10 min. Skär upp och servera.
Ur högtalaren när du tillagar ditt lamm:
Hooked on a feeling / Blue Swede

Lägg smöret i ett värmetåligt kärl, aluminiumform
eller en liten kastrull funkar bra.
Tänd ett tändrör rågat med kol.
När kolen är klar, häll den i grillen på en sida.
Se till att grillen har hög värme. Grilla spetskålen
på snittytan på direkt värme. Använd lock.
Ställ in kärlet med smör på indirekt värme.
När du fått färg på kålens båda snittytor, placera
den på indirekt värme. Spetskålen ska ligga på rygg.
Sänk temperaturen till cirka 170 grader.
Fördela det smälta smöret över snittytan på
spetskålen. På med locket och låt ligga i grillen
cirka 10 minuter innan du ens tittar till dina små
rackare.
När spetskålen börjar bli lite mjuk är det färdigt.
Ta den ur grillen, skär i stora bitar och salta med
flingsalt.
Ur högtalaren när du tillagar din spetskål:
Bad Dream #108/ Tinsley Ellis
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Vad blir det
för mat?
Hos familjen Svärd är det middag
med hela familjen som gäller varje dag.
Men båda sönerna spelar hockey och
det blir tajt med tiden ibland.
– Vi äter det mesta, säger Max
som är 12 år.

Text: Anna Björe | Foto: Per Groth

Max tränar hockey och behöver
mycket energi. Spaghetti är gott,
tycker han, även om hans favorit
är mat på chinarestaurangen.
Linus tar fram
grönsaker till
salladen.

Pappa Micke håller lillasyster
Lovisa i famnen.

: 67 :

G

rabbarna har ingen
hockeyträning när vi
kommer på besök och
lillasyster Lovisa, 2,5 år, är krasslig.
Därför har mamma Marie Svärd
varit hemma på dagen. Så när
pappa Micke kommer hem från
jobbet som byggledare i Södertälje
är hela familjen samlad. Det är
matdags.
På menyn den här dagen står
spaghetti carbonara. En rätt som
alla i familjen gillar – även Isa som
annars kan vara lite kinkig. Spaghettin är god och snabb att laga.
Till den äter de en stor och
matig sallad. Oliver, fetaost, röd
lök, tomater, gurka och paprika är
några av ingredienserna.
– Vi har alltid en sallad till
maten. Det är viktigt att få i sig
alla näringsämnen, säger Marie
som jobbar som distriktssköterska
i Strängnäs.
Hon är medveten om hur
mycket maten påverkar hälsan,
och inte minst för barn som växer.
Familjen försöker därför äta så
allsidigt och varierat som de bara
kan. Sen är det inte alla rätter som
går hem hos barnen även om det
mesta går ner. Det blir ibland ett
pusslande att hitta mat som alla
gillar.
– Det händer att vi köper Linas
matkasse, för att få inspiration och
hitta nya rätter som vi kan äta.
Men när vi provade den vegetariska kassen åt Linus knappt något
på tre dagar, säger Marie.
När spaghettin med den goda
salladen serveras så börjar nioårige
Linus trots allt med salladen. Den
går åt i ett nafs, så det är knappast
grönsaker som han inte gillar.
– Det var mycket svamp, bönor
och linser i vegetariska kassen och
det använder vi inte så mycket
annars när vi lagar mat. Det beror

Linus, tv, och Max gillar att baka mer än att laga mat. Men den här dagen hjälper de gärna till.
Mamma Marie håller koll.

nog på ovanan att grabbarna inte
gillade det vegetariska, konstaterar
Micke.
Familjen veckohandlar för det
mesta och sen småhandlar de
det som behövs. Det är enkelt att
svänga förbi affären på väg hem
från jobbet. På helgerna kan det
däremot bli färdigmat ute. Hamburgare, inte minst, när grabbarna
är på hockeymatcher. På helgerna
får de även dricka läsk eller saft till
maten.
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Men annars är det hemlagad mat
som gäller. Basen är en variation
av kött, kyckling, fisk, ris, potatis
och pasta. Fisken är dock sällsynt,
det blir fisk bara någon gång i
månaden. Halvfabrikat förekommer även det, till exempel köttbullar, fiskpinnar och pytt i panna
eftersom det går snabbt.
– Vi brukar alltid prata om
vad vi ska äta dagen innan, så vi
hinner planera och ta fram det
som behövs ur frysen. Och skulle

Variera
vardagsmaten
så här
God, nyttig mat som går fort att laga
vill de flesta ha. Men inspirationen
tryter ibland mitt i vardagsstressen
och det blir samma mat om och om
igen. Här är expertens bästa tips.

H

En matig sallad
serveras till spaghettin.

vi stå helt utan mat hemma, eller
om den inte hinner tina, så köper
vi inte pizza. I så fall åker vi och
handlar något som vi kan laga
själva, säger Marie.
Men när pojkarna tränar direkt
efter skolan, hur gör ni då?
– De får de köpa korv och en
dricka innan träningen. Det är
lite tunt att bara äta frukt innan.
Sedan äter vi ordentlig middag
när de kommer hem. l

ur kan man med enkla medel få till måndagsmiddagen eller torsdagslunchen, så
det inte bara blir köpta fiskpinnar eller
färdiga köttbullar? Cecilia Sassa Corin är matkonsult på Hushållningssällskapet och vet hur man
kan planera en vettig vardagsmeny.
Hon säger att det första man kan tänka på är
vem som ska göra vad när det gäller maten.
– Fördela uppgifterna beroende på ålder, vem
som kommer hem i tid och så vidare. Dela på
ansvaret så går det lättare.
Se även till att alltid ha några räddningsplankor, om ni står där utan att ha tänkt till vad
middagen ska bestå av.
– Vi lagade ”piratmakaroner” när våra barn
var små. Makaroner med tomatsås, oliver, ost och
kryddor med en mättande bönsallad till. Ha några
sådana maträtter i reserv, exempelvis våffelmackor
med pizzasallad, säger hon.
Fisken då? Den är väldigt nyttig och det är bra
om man äter fisk tvåtre gånger i veckan.
– Det tycker många är
jättemycket, så satsa
på en gång i veckan
alla fall. Det behöver
inte vara fisk, potatis
och sås heller. Fisk
går att ha i sallader,
lasagne, som pålägg,
att göra fisksoppa med
och så vidare. l
Cecilia Sassa Corin.

: 69 :

Bli inspirerad

Enkelt och bra – middagstips från
matkonsulten Cecilia Sassa Corin

Var realistisk

Det gäller att ha tid att
laga maten, så tänk på det
när ni planerar matsedeln.
Antingen ska den vara
lätt och snabblagad eller
så ska maten gå att förbereda på helgen.

Räddningsplankorna

Ha några rätter som alltid
fungerar när fantasin och
tiden tryter. Omelett,
soppa, couscous med
wokade frysta grönsaker,
bönor och pannkaka, till
exempel.

Ekologiskt
Gör det enkelt

Ha färdigkokta bönor
och linser, krossade
tomater och frysta grönsaker hemma. Hoppa
över att skala potatisen
och morötterna.

Använd
matresterna

De är ju redan förberedda.
Gör en restbuffé med
olika rätter. Det sparar
pengar, miljö och tid.

Matträna

Vegetariskt kan kräva tillvänjning. Ät till exempel
med tortilla- eller pitabröd så blir det roligare
och godare. Lägg till
bönor och linser så blir
ni garanterat mätta.
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Byt dyrare kött och fisk
mot billigare grönsaker
i säsong så får ni pengar
över att välja ekologiskt.
Ni får bra kvalitet och
god smak på köpet.

Tagga ner

Var inte oroliga om ni
äter halvfabrikat ibland
– det är helt okej.

Läs mer om

enkel, snabb och nyttig
mat på Hungrig.nu.

Sommarbuffé
inkl, sill, lax & räkor

En lunch i det
medvetna köket

Ekocafé med lunch • Ekoodling med butik
Konferens & Catering

Serveras: Maj - September
tisd - fred kl. 12:00-15:00
165 kr/person
inkl. mineralvatten, lättöl
eller läsk samt kaffe/te
Boka bord: 011 - 876 80

Prova även våra populära

Matlagningskurser
som inkluderar:

• Fördrink med tilltugg
• 3-rätters middag
• Matlagningskompendium
Endast 695:-

www.hornudden.net 0152-326 18

Annons i samarbete med:

Den genuina skärgårdsstaden Världens ände
A picturesque paradise by the sea World´s End
Die Idylle am Meer Das Ende der Welt

TROSA.COM
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Kalvarna bor i en separat
byggnad. Snart är det
dags för dem att komma
ut på bete. I Yttereneby
går de i skogen eller
i det närliggande naturreservatet.
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Kossorna
har livsrum
I Sverige uppfyllde Holger van
der Woude sin dröm om att bli
ekobonde. I dag driver han en
av landets största biodynamiska
kretsloppsgårdar i Yttereneby och
är en viktig leverantör av mjölk.
Text: Lena Wreede | Foto: Per Groth

D

et är den första riktiga vårdagen och både
värmen och solljuset känns i hela kroppen.
Lantbrukaren Holger van der Woude
har tillåtit sig att slappna av ett kort tag på en av
trädgårdsstolarna som står framställda. Och han
klagar inte, vare sig på de mörka vintrarna eller på
de långa arbetsdagarna som ofta sträcker sig från sex
på morgonen till sju på kvällen. Han har själv valt att
bli ekobonde. För honom fanns bara det alternativet,
förklarar han.
Intresset för yrket har han haft sedan han var en
liten grabb. Då bodde han i Holland och hängde
mycket på grannarnas bondgård där det också fanns
en traktor som lockade.
Ett tag höll han på med skridskoåkning och ingick
bland annat i det holländska landslaget, men när han
var tvungen att operera ena knäet hamnade skridskorna
på hyllan för gott.
>
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Tjuren Bruno, en brownswiss,
väger cirka 1  0 00 kilo och är
gårdens stolthet som gillar att
bli kliad av husse Holger van
der Woude.

Biodynamiskt eller ekologiskt?
• Biodynamiskt jordbruk har utvecklats av
naturvetaren och filosofen Rudolf Steiner
som också grundade antroposofin.

• Samma krav som ställs för ekologisk produktion gäller
för biodynamisk produktion. Men biodynamiska
gårdar ska dessutom uppfylla fler krav.
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Men drömmen om att bli bonde höll i sig. I gymnasiet
gick han lantbruksutbildningen i Warmonderhof.
När det var dags för den ettåriga praktiken började
Holger leta efter gårdar där han kunde få vara med
i en hel cykel, från det att åkern ska plöjas och sås till
att det är dags att skörda.
I många länder söderut finns inga tydliga gränser
för odlingssäsongen. I Sverige däremot börjar den i
april och pågår till november. Även korna släpps ut
efter säsong här.
Holger berättar att han fick tag
i en lista över olika gårdar i Sverige
som tog emot praktikanter. En av
dem var Skäve gård i Ytterjärna.
Efter praktiken fortsatte han som
anställd och några år senare tog han
över arrendet.
I dag ingår tre gårdar i verksamheten: Skäve, Skilleby och Yttereneby.
Tillsammans blir det totalt 316
hektar mark som dels används för
spannmålsodling som råg, vete, dinkel och havre som han sedan säljer
vidare. Dels för bete och hö till djuren.
På Yttereneby finns 180 nötdjur de flesta av
raserna holstein och svensk röd och vit boskap. Av
dem är 75 mjölkkor, runt 80 kalvar och resten tjurar,
varav några avelstjurar. Gården är en ekologisk och
biodynamisk kretsloppsgård som är certifierad av
både Krav och Demeter.
Att det är en biodynamisk gård syns bland annat
på att korna har sina horn kvar. Av den anledningen
behöver de också mer utrymme, annars är risken stor
att de skadar varandra.
– Jag gillar det. Det är ju så de ser ut, påpekar
Holger.
Han visar oss in i den nya ladugården från 2015.
Här står korna. Eller snarare går. Ytan de har att röra
sig på liknar en stor och ljus hage. Jordbruksverkets
regler om att varje ko som står uppbunden ska ha
minst två kvadratmeter överskrids med råge. Här
finns nära tio kvadratmeter till var och en av dem.
Alla kor vänder sig åt vårt håll när vi kommer in.
För en stund har det glömt att äta och stirrar nyfiket.
Någon tuggar lite slött annars är det tyst. Även om

det luktar gödsel och halm känns luften fräsch. En av
korna sträcker fram mulen, nosar lite och stoppar sen
tungan i ena näsborren.
Golvet är täckt av en djup halmbädd. Här finns
rullande borstar att klia sig mot, vattenkoppar, salt
stenar och precis utanför staketet en rand med hö.
Holger van der Woude berättar att han ritat byggnaden själv med hjälp av en arkitekt. Stiftelsen Agape
som Holger arrenderar marken av, har bidragit till
kostnaden. Förutom djurhallarna
ryms här en kontorsdel, plats för
maskiner, foder och halmströ.
En liten bit bort från korna
står tjurarna i varsina bås. En
riktig bjässe på närmare ett ton
heter Bruno som trots sitt namn
är mer svart än brun. Rasen heter
brownswiss som ursprungligen
kommer från Schweiz men har
utvecklats vidare i Nordamerika
till att bli en utpräglad mjölkras.
Holger berättar att hans plan är
att helt gå över till brownswiss.
– Jag tror att den skulle passa väldigt på gården
eftersom de är duktiga på att äta grovfoder och
mjölkar bra.
Mjölkningen sker två gånger om dagen, klockan
sex på morgonen och sen vid femtiden på eftermiddagen. Den årliga produktionen ligger på omkring
540 000 liter. Det betyder att en ko ger i snitt 7 200
liter varje år. Med tanke på att de bara får grovfoder
från gården och inget kraftfoder är det riktigt bra,
menar Holger. Vid den nya mjölkningsstationen ryms
sexton kossor i en u-form och i mitten finns ett höjoch sänkbart golv.
– Det är en stor fördel att man inte behöver böja
på ryggen hela tiden, det spar på kroppen. Tidigare
var det mycket mer krävande att mjölka. Då fick bara
fyra fem kor plats åt gången, men det tog ändå lika
lång tid. Det betyder att vi säkert sparar tre till fyra
timmar om dagen nu.
Fem minuters bilväg från gården ligger Järna
mejeri. Det är dit Holger levererar sin mjölk. I
handeln kostar en liter runt tjugo kronor vilket för
vissa kan verka avskräckande. Men Holger säger att >

”Jag hoppas att folk
blir mer medvetna
om vad de köper och
stoppar i sig, då tror
jag att vår framtid
tillsammans kommer
att bli väldigt bra.”
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Vintertid går korna inne i så kallade lösdriftsstallar. Så fort det är möjligt får de komma ut på naturbetesmarken.

det inte handlar om ta ut något överpris. Skillnaden
mellan mjölken från hans ekologiska och biodynamiska kretsloppsgård, och den som kommer från vanliga
konventionellt brukade gårdar är stor.
En viktig princip har redan nämnts, att korna ska
få behålla sina horn. En annan är att bekämpningsmedel inte får användas. Inte heller konstgödsel, i
stället sprids gårdens kogödsel på markerna. Gården
måste också vara självförsörjande på foder. Holger
har dessutom valt att inte använda kraftfoder, vilket
annars är vanligt för att öka mjölkproduktionen.

– Att bedriva den här typen av lantbruk är inte så
svårt. För mig är det en utmaning. Problem som
uppstår får man lösa på nåt sätt och jag tycker att
det är roligt. Det handlar också om att jag får göra
nåt som känns väldigt meningsfullt.
Vad hoppas du på i framtiden?
– Att folk blir mer medvetna om vad de köper och
stoppar i sig, då tror jag att vår framtid tillsammans
kommer att bli väldigt bra.
Och jag tror att det kommer mer och mer. Det
här är inte bara en trend. l

Gårdar med biodynamisk produktion ska:
• så långt det går vara självförsörjande
på foder, kompost och gödsel.
• verka som en hel organism därför
måste växtodling och djurhållning
balansera varandra.

• ta hänsyn till samspelet i naturens
• tillsätta biodynamiska kompostpreparat
cykler och rytmer i odlingsplaneringen. av humus och kisel till allt gödsel.
Anledningen är att livsprocesserna i
• anpassa husdjursbesättningens
jorden ska främjas och markens börstorlek till förutsättningarna för
dighet samt livsmedlens kvalitet ökas.
KÄLLA: DEMETER OCH ANTROPOSOFI.INFO
foderproduktion på gården.
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– Den enda påverkan som vi gör
på helmjölken är pastöriseringen.
Det är också den produkt i vårt
sortiment som går bäst, säger
Järna Mejeris vd Joakim Lindberg.

han låter mjölken
vara naturlig
Drygt en miljon liter mjölk tar mejeriet i Järna emot
årligen. Av det blir största delen helmjölk.
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Förr var mjölk något man fick i en kruka direkt från gården.
Närings- och vitamininnehållet förblev orört och smaken varierade
efter säsong och kornas foder. På Järna Mejeri vill man återuppta
den idén och leverera naturlig mjölk. Vi besökte det lilla företaget
i Ytterjärna för att se hur det går till.
Text: Lena Wreede | Foto: Per Groth

K

lockan är lite över nio på morgonen och
den första mjölkbilen har kommit med en
leverans. Inne på Järna Mejeri råder full

aktivitet.
Sedan två år tillbaka finns företaget i Ytterjärna,
granne med Saltå Kvarn som också säljer mejeriets
produkter i sina två butiker. Den moderna helvita
byggnaden har två våningar. Här arbetar nio personer
med de tjugotal mejeriprodukter som finns i sortimentet – helmjölk, mellanmjölk, yoghurt, fil, crème
fraiche, smör, ost och så vidare.
Grunden är så klart mjölken som kommer från
fyra närliggande ekologiska och biodynamiska
kretsloppsgårdar – Nibble, Yttereneby, Ullberga
samt Sörbro Gård som har getter.
I Sverige är biodynamiska lantbruk relativt sällsynta, men i södra Europa är de betydlig vanligare.
Demeterförbundet är den kontrollinstans som ser till
att kraven efterföljs.
För mejeriets del, som också är Demetercertifierat,
innebär det bland annat att mjölken ska vara så
naturlig som det bara går när den kommer ut till
kunden.
Utrymmena i mejeriet är också noggrant anpassade
för verksamheten. På den övre våningen står cisternerna där var och en av gårdarna har sin egen.
Morgonens leverans från Ullberga gård har just
pumpats in. Så småningom kommer mjölken skickas
ut till butikerna. Viktigt är att helmjölkens förpackningar är märkta med sin respektive gårds namn.
Att cisternerna är placerade högst upp i mejeriet
har betydelse, förklarar vd Joakim Lindberg. På så
sätt kan man minska antalet pumpningar av mjölken
– vilket är detsamma som en påverkan. I stället
utnyttjas fallhöjden och gravitationskraften när den
ska transporteras vidare i systemet.
En annan skillnad mot många traditionella mejerier är att mjölken inte homogeniseras. Det betyder
att fettet i mjölken, det vill säga grädden, inte slagits
sönder utan ligger som ett lager överst. Järna Mejeris

Chauffören Mathias Johansson hämtar mjölk på Nibble Gård.

helmjölk är inte heller standardiserad vilket innebär
att fetthalten kan variera mellan 3,8 till 4,5 procent.
– Smaken på vår helmjölk varierar hela tiden.
Både mellan olika gårdar men också efter säsong
beroende på vad korna äter.
– Men man ska inte blanda ihop homogeniserad
och standardiserad. Standardiserad betyder att man
håller en konstant nivå på fettinnehållet. Men eftersom våra produkter inte är homogeniserade kan man
fortfarande se det lilla gräddlagret som ligger överst
i mjölken, förklarar Joakim Lindberg.
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Från ko till bord

DET ÄR SAMMA FÖRFARANDE SOM DE STÖRRE MEJERIERNA JOBBAR EFTER

DAG 1

DAG 1

DAG 2

DAG 2

Kl 06

Kl 18

Kl 08

Kl 12

Korna mjölkas
och mjölken
förvaras i kyltank
på gården.

Mjölkbilen kör mjölken
till mejeriet och då är
den max 48 timmar
gammal.

I mejeriet pastöriseras
och packas mjölken
samma dag som den
hämtas.

Senast dagen efter
går den ut till butik
där du och jag kan
köpa den.

Helst skulle man också slippa pastöriseringsprocessen,
det vill säga att mjölken hettas upp för att döda vissa
farliga bakterier som kan förekomma. Samtidigt går
även vissa viktiga enzymer och bakterier förlorade.
Men där var Livsmedelsverket obevekligt. Järna
Mejeri har valt så kallad lågpastörisering vilket inne
bär att mjölken hettas upp till 72 grader i femton
sekunder.
Drygt en miljon liter mjölk tar mejeriet emot årligen från de fyra gårdarna. Av det går största delen ut
som helmjölk. Senaste tillskottet i sortimentet är kvarg
som kom i slutet av 2016. Inom snar framtid kommer
man kanske även lägga till laktosfri mjölk.
Den mjölk som inte går till försäljning blir ost.
Av 10 liter mjölk blir det 1 kilo ost.
Att mjölken, grädden, osten, med mera ska hålla
en hög kvalitet är A och O. Ett kvitto på det är att flera
finkrogar i bland annat Stockholmstrakten börjat
använda sig av Järna Mejeris produkter.
Under Ostfestivalen i början av året tog mejeriet
hem en bronsplacering för sin Järnaost Special – en
termiserad och gulpipig hårdost av blandad komjölk
som lagrats i fyra månader. Termiserad innebär att
man hettar upp mjölken till 65 grader i 15 sekunder
för att på så sätt behålla det mesta av smaken.
Även bland allmänheten har intresset ökat vilket
också hänger ihop med växande antalet återförsäljare. Upptagningsområdet sträcker sig över hela
Sörmland till delar av Uppland.
Visserligen ligger priset lite högre. En liter helmjölk kostar närmare tjugo kronor. Å andra sidan får
bönderna mer betalt, från 5,50 till 5,72 kronor med
kvalitetstillägget. Det är nära en krona mer än vad de
flesta ekomjölkbönder vanligtvis får.

Vad skulle du säga är svårast med att driva mejeriet?
– Vi har många kunder som är små, vi skulle önska
att de blev dubbelt så stora. Det är en utmaning.
Tittar du på mejerihyllan i dag är det ofta en hel vägg
med olika produkter. Att hitta sin plats där är svårt.
Det gäller att bryta ett mönster och få kunden att
betala lite mer.
– Men jag hoppas och tror att det kommer att gå.
För effekten av vår mjölk är så mycket mer. Förutom
smaken och näringen i mjölken gynnar vi det småskaliga och närproducerade, de öppna markerna, det
giftfria och ekologiska systemet.
Joakim Lindberg påpekar också att verksamhetens
mål är att verka för ett hållbart samhälle. Visa att det
går att bedriva hållbara jordbruk, minska klimatpåverkan bland annat genom en effektiv logistik, men
även stötta regionen och visa respekt för människor,
djur och natur.
– Hållbarhet är ett ganska uttjatat ord i dag. Alla
pratar om det, men det vi gör känns väldigt bra. Vi
ligger helt rätt i tiden. Utvecklingen går åt det här
hållet. l

I ett särskilt rum lagras osten. Bäst går den gulpipiga osten
av komjölk.
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Foto: Bålstnäs gård

Färskkorv av
lamm och vilt
I gårdsbutiken som hör till Bålstnäs gård säljs
egenproducerat ekologiskt lammkött från
lamm som betar på de egna markerna. I slakteriet tillverkas lamm- och viltkorv utan tillsatser,
så kallad färskkorv. Vilt från traktens jägare tas
även emot för styckning och vidareförsäljning.
Gården ligger 5 km söder om Katrineholm.

Musik
i det gröna

Getost från
eget mejeri

en salig blandning
Mat och artister i
r
i sin trädgård unde
på
fé
bjuder Mary´s ca
gt
ldi
vä
se
n
ka
a
arn
. Kväll
den ljusa årstiden
er
rre konserter kräv
olika ut. Vissa stö
ar,
ing
eln
sp
re
nd
mi
e
biljetter medan lit
mindre
en
r
sta
ko
,
nd
ba
ofta lokala
plats.
slant i inträde på
Plats: Åkerby norr
om Eskilstuna.

Anders och Carmen Wikström
producerar getost och mjölk i eget
mejeri. Deras gård heter Troxtabo
och ligger utanför Flen. Den drivs
i liten skala, framförallt för att
getterna ska må bra. De är av rasen
Svensk Lantrasget som är den
vanligaste förekommande geten i
mjölkbesättningar i Sverige.

Här nappar det
Tack vare allemansrätten, det fria fisket och ett omfattande
naturvårdsarbete är det nära till närmaste napp i Södermanland.
Ett axplock av fiskevattnen i länet är Eskilstunaån, Nyköpingsån,
Djulösjön, Backasjön, Åkers fiske, Oxelösunds skärgård, Taljsjön,
Gårdsjön, Orrhammaren, Sigtunaån, Trosaån, Grävsjön, Kullasjön,
Ölången och Högsjön.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se,
klicka på publikationer
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Vill du vara klimatsmart
och schysst?
Välj svensk mat.
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

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.
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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.
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14 söndag
Vårmarknad Nynäs Slott

18 torsdag

foto: rocco gustavsson

MATMARKNADER 2017
Matvandring med sommarsmaker, Nyköping

20 LÖRDAG
Bondens marknad i Mariefred tema Rabarber kl 10-14.30

25 TORSDAG
Strömmingsfestival, Trosa

27 – 28 LÖRDAg-SÖNDAG
Femtonde rabarberfesten, Sörmland, www.matkluster.se

Juli

19 onsDAG

Torgkväll i Malmköping, Stora Torget kl 15-19

4 – 5 FREDAG-LÖRDAG

Torgkväll i Malmköping, Stora Torget kl 15-19

Torgterassen, uteservering/försäljning på stadshustrappan i Nyköping

21 – 22 Fredag-LÖRDAG

9 – 12 FREDAG-LÖRDAG

Nordisk Foodtruck-festival, NM i Foodtruck,
fre kl 11-18 & lör 12-18

Torgterassen, uteservering/försäljning på stadshustrappan i Nyköping

22 LÖRDAG

12 lörDAG

Bondens marknad i Mariefred i samklang med NM
i Foodtruck kl 10-16

Bondens marknad i Mariefred kl 10-16.
SM i Gatumusik.

26 onsDAG

18 freDAG

Torgkväll i Malmköping, Stora Torget kl 15-19

Bondens egen marknad i Nyköping, Stora Torget, kl 10-15

26 – 29 onsDAG-LÖRDAG

19 Lördag

Italian Village, Nyköping
foto: rocco gustavsson

Augusti
2 onsDAG

Skördedag med matmarknad på Julita gård, kl 10–15
Fri entré till alla områden denna dag.

25 freDAG
Bondens egen marknad i Nyköping, Stora Torget, kl 10-15

26 lörDAG
Bondens marknad i Malmköping, hantverkstema,
kl 10-14.30

27 sönDAG
Trosa Skörde- och Hantverksmarknad

31 torsDAG
Torgtorsdag i Trosa (lokalt producerad mat)
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foto: rocco gustavsson

september
16 - 17 LÖRDAG-SÖNDAG
foto: rocco gustavsson

Äppeldagar Julita Gård, kl 10-17

17 SÖNDAG
Höstmarknad Nynäs slott

21 TORSDAG
Torgtorsdag i Trosa (lokalt producerad mat)

22 FREDAG

september
1 FREDAG

Bondens egen marknad i Nyköping, Stora Torget, kl 10-15

28 TORSDAG

Bondens egen marknad i Nyköping, Stora Torget, kl 10-15

Torgtorsdag i Trosa (lokalt producerad mat)

2 LÖRDAG

29 FREDAG

Restabudet i Nyköping

Bondens egen marknad i Nyköping, Stora Torget, kl 10-15

2 lörDAG

30 lörDAG

Bondens marknad i Mariefred, matlagning på torget,
kl 10-14.30

Bondens egen marknad i Strängnäs i samklang med
Äppelfesten i Ugglans Park kl 10-14.30.

7 TORSDAG

November
18 - 19 LÖRDAG-söndag

Torgtorsdag i Trosa (lokalt producerad mat)

8 FREDAG
Bondens egen marknad i Nyköping, Stora Torget, kl 10-15

Julmarknad Östermalma

10 SÖNDAG

DECEMBER
3 söndag

För sjunde året Den stora APTITRUNDAN.
Hela Sörmland är öppet – åk runt till producenter,
mathantverkare, gårdsbutiker, caféer och restauranger.
www.matkluster.se

Trosa julmarknad
foto: gunta podina

10 SÖNDAG
Höstmarknad eko Skillebyholm, Järna

14 TORSDAG
Torgtorsdag i Trosa (lokalt producerad mat)

15 FREDAG
Bondens egen marknad i Nyköping, Stora Torget, kl 10-15

16 lörDAG
Bondens egen marknad i Hälleforsnäs i samarrangemang
med Hälleforsnäs marknad kl 10-14.30
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White
Guide

Restauranger och caféer
i Sörmland 2017
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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Restauranger

Caféer i Sörmland

Bomans Hotel & Restaurang

Konditori Amarant

TROSA | bomans.se

TORSHÄLLA | konditoriamarant.se

Edsbacka Bistro

Annas Hembageri Marielundsviken

STRÄNGNÄS | edsbackabistro.se

MARIEFRED | annashembageri.se

Erik i Forsen Bistro & Bar

Annas Hembageri Stadsparken

NYKÖPING | erikiforsen.se

MARIEFRED | annashembageri.se

Restaurang Fina Fiske

café bönan

TROSA | finafisken.se

ESKILSTUNA | facebook.com/café bönan

Gripsholms Värdshus Hotell & Konferens

Café Tornhuset

MARIEFRED | gripsholms-vardshus.se

GUSTAVSBERG | www.delselius.se

Jernberghska Krog

Dalarö Bageri

ESKILSTUNA | jernberghska.se

DALARÖ | dalarobageri.se

Julita Wärdshus

Hellmanska Gården

JULITA | julitawardshus.se

NYKÖPING | hellmanskagarden.se

Restaurang Kung Blacke

Hornuddens ekocafé

FLEN | blaxstawine.se

STRÄNGNÄS | hornudden.net

Matbygget, järna

Café Norr

JÄRNA | www.jarnakafe.se

ESKILSTUNA | facebook.com/Café Norr

Skafferiet bar & matsal

printz bageri

NYKÖPING | mickesskafferi.se

STALLARHOLMEN | printzbageri.se

Skåpmat

Sköna Gertruds Te & Kaffe

JÄRNA | facebook/sKåPMat

KATRINEHOLM | skonagertruds.se

Taxinge krog

Sultans Konditori

NYKVARN | taxingekrog.nu

KATRINEHOLM | sultans.se

Trosa stadshotell och Spa

Taxinge Slottscafé

TROSA | trosastadshotell.se

NYKVARN | taxingeslott.se

Utö Värdshus

Trosa å café

UTÖ | utovardshus.se

TROSA | trosacafe.se

Wreta Gästgifveri

Två Goda Ting

ÅLBERGA | www.wreta.nu

MARIEFRED | tvagodating.com

Utö Bakgård
UTÖ | utobakgard.se

Åsgatan 2 Kaffebar
JÄRNA | facebook.com/Åsgatan 2
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foto: rocco gustavsson

2017

Matguide
till Sörmland
sörmlands matkluster
från jord till bord

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

Välkommen till den
sörmländska matkulturen!
Här har vi i Sörmlands matkluster samlat det bästa inom mat, förädling och matlagning som länet har att erbjuda. Vi är en ekonomisk förening som bland annat verkar
för att göra den sörmländska maten och matkulturen tillgänglig för alla innevånare
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!

Välkommen in i Sörmlands matrike!
Erika Olsson
Ordförande Sörmlands Matkluster

www.matkluster.se

KATEGORIER
På sidorna använder vi dessa symboler:



Butik/Gårdsförsäljning

Grönsaker och frukt

Kafé

Kött, chark och ägg

Restaurang

Bröd och bakverk

Övernattning

Mejeri

Ö

Övrig verksamhet

Skafferi

P

Producent
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Medlemmarna
i Sörmlands Matkluster:
sörgården måla
HP

eskilstuna ölkultur
HäÖP

Goda och prisbelönta marmelader, chilisåser, chutneys, senap, honung, gourmétk näcke, ägg m.m.
Gårdsbutik vid Hjälmarens norra strand.
Sörgården Måla, 732  92 Arboga, 070-549 85 87,
info@sorgardenmala.se, www.sorgardenmala.se

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
f 59.37568 l 16.50821

FB:Sörgården Måla

φ 59.28304 λ 15.86082

elsas skafferi, tingsgården

spider event marketing

äÖ

Ö

Restaurang och festvåning vid Eskilstunaån.
Vällagad mat med gröna tillbehör mitt i stan.
Rådhustorget 2, 633 40 Eskilstuna, 016-51 66 20,
info@elsasskafferi.se, www.elsasskafferi.se

Koordinering/samverkan, marknadsf öring, mat& dryckprojekt, m.m.
Runslingegatan 7, 723  51 Västerås, 0705-98 05 55
bengt.jansson@spiderevent.se, www.spiderevent.se

eskilstuna delikatesshandel
H

mary’s café & butik
H
ä P

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

I Mary’s Café & Butik hittar du en skön blandning
av ekologisk och närproducerad mat, galleri, musik,
skafferi & lantligt B&B.
Åkerbyvägen 2, 635 09 Eskilstuna, 016-35 01 05
inf@maryscafe.se, www.maryscafe.se

www.eskilstunadelikatesshandel.se

FB: maryscafeochbutik

brödbutiken/printz bageri
H
P

solby gård
HP

Försäljning av ekologiskt bröd och kaffebröd från
Printz Bageri i Stallarholmen. Mjöl från lokala
kvarnar. Sörmländska delikatesser. Kafé.

Vår gårdsbutik är fylld av när- och härodlade varor.
Vi odlar potatis, jordgubbar, hallon, blåbär m.m.
Även självplock. Öppen hela året.
Solby Gård 635 09 Eskilstuna 016-35 10 02,
0709-18 76 41, www.solbygard.se

Kungsvägen 8, 633 40 Eskilstuna, 016-14 00 30,
info@printzbageri.se, www.printzbageri.se
φ 59.36719 λ 16.52376

Följ oss på Facebook/Instagram

mälarchark

φ 59.42404 λ 16.52144

P

granerfeldts trädgårdscenter
HP
Stor odling i växthus av obesprutade grönsaker med
fokus på smak. Tomater, gurkor, paprikor och kryddväxter är basen i odlingen.
Granerfeldts trädgårdscenter, Ostra, 635  08 Eskilstuna
016-35 33 10, info@granerfeldt.se, www.granerfeldt.se

MälarChark producerar, säljer och distribuerar
varmrökt blandad chark, såväl konventionell som
ekologisk samt leverpastej.
Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna, 016-14 89 80
info@malarchark.se, www.malarchark.se
φ 59.34631 λ 16.49130
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kjula hembageri
nat. fritt från gluten och mjölk
HP
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

kalkugnstorp
H
P
Kretsloppsgård med gutefår, linderödsgrisar, höns
& bin. Köttlådor. Frukt, grönsaker samt förädling.
Gårdsbutik, musteri & sommarkafé.
Kjulamon Kalkugnstorp, 635 06 Eskilstuna,
070-447 53 94, lou@kalkugnstorp.se,

www.kalkugnstorp.se FB: Kalkugnstorp
f 59.33415

l 16.71707

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

närsjö gård – farcon ab
P

robert e’s botaniska
P
H
Nystartad gårdsbutik, kafé och grönsaksodling.
Förädling av gårdens råvaror. Våra produkter och
chokladen är skapade med mycket kärlek.
Skåningegård, Flättorp/Solhem, 640 43 Ärla,
070-799 25 36, 070-227 28 80 FB: Robert E’s Botaniska
f 59.259315 l 16.745839

bettans gröna hörn
HP
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
f 59.44329 l 16.86685

hornuddens trädgård
H
ä P
Ekocafé, ekokrog på högsta nivå med egen ekologisk
odling, butik & gästhamn vid Mälaren. Öppet från
påsk till allhelgonahelgen.
Aspö, Hornudden, 645 93 Strängnäs,
0707-32 61 85, 0152-326 18
kontakt@hornudden.net, www.hornudden.net
f 59.43962 l 17.03198

Vi föder upp nöt och gris enligt KRAV. Vi säljer
förbokade köttlådor. Anordnar marknadsdagar,
gårdsbesök och grissafari.
Närsjö Gård 63513 Eskilstuna, 070-309 00 05,
farconab@outlook.com, FB: FarCon AB-Närsjö gård

stränge brewing company
H äÖ P

lrf sörmland

www.strangebrew.beer

www.farcon.se

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

sketorp
P

Mikrobryggeri & Taproom vid Mälarens strand.
Lokalproducerad hantverksöl samt matservering i
bryggeriet. Uteservering & liten gårdsbutik.
Botholm 2, 645 93 Strängnäs,
Ulrika 070-309 51 54, Glenn 0760-45 30 28,

morrarö odlingar och nöjen
HP
Odling av jordgubbar, potatis och grönsaker.
Ekologisk köttproduktion av lamm. Lammskinn.
Gårdsförsäljning under säsong.
Morrarö 4, 645 93 Strängnäs, 0704-44 31 52,
0152-326 79, info@morraro.se, www.morraro.se
f 59.435181 l 17.055061

Grönsaksodling i Hedlandets naturreservat.
Blommor och ägg. Försäljning på marknader
och i gårdsbutik.
Hedlandet Sketorp 1 635 18 Husby Rekarne,
0703-564230, info@sketorp.se, www.sketorp.se
φ 59.266802 λ 16.340704
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culinary craft, thomasgymnasiet

klippinge gård

Ö

P

ä

Utbildar framtidens mathantverkare. Vår grundidé:
”det utökade klassr ummet”, där regionens mat- och
måltidshantverkare aktivt deltar.
Campus Strängnäs, Thomasgymnasiet,
645 80 Strängnäs, 0152–294 50,
jimmy.forzelius@strangnas.se,

Självplock och försäljning av majs.
Klippinge gård, 645 96 Stallarholmen, 0152-412 50
klippinge.gard@telia.com, FB: Klippinge gård
φ 59.41113 λ 17.14747

äleby gård
H äÖ P

www.strangnas.se/thomasgymnasiet
φ 59.38486 λ 17.00664

Med känsla för helheten erbjuder Äleby: Viltkött.
Trädgårdsodling. Gårdsbutik. Aktiv matlagning.
Bröllop. Konferenser. Restaurang.
Äleby gård, Herrgården, 645 97 Stallarholmen,
0152-421 48, info@aleby.com, www.aleby.com
φ 59.42482 λ 17.25120

hotel rogge drift
H
äP
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

millert o dahlén kött, vilt och chark
HP
Styckning och förädling av lokalproducerat kött.
Egen butik.
Brogatan 21, 645 96 Stallarholmen, 070-735 43 91
kottbutiken@gmail.com, FB: Köttbutiken Millert & Dahlén
φ 59.35971 λ 17.20674

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

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

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

gripsholms värdshus

ä

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
f 59.37796 l 17.02975

elsas kantin

ä
Lunchrestaurang med fokus på snabb, vällagad mat
rikligt med tillbehör och cateringverksamhet för små
och stora sällskap. Festvåning.
Eskilstunavägen 34, 645 34 Strängnäs, 0152-189 55,
info@elsaskantin.se, www.elsaskantin.se

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

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
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turinge ost & vin
äÖ
H

ece hälsomålskonsult

Välkomna till en välsorterad ost- och delikatessbutik
med bistro och glassbar!
Gamla Strängnäsvägen 335, 155 91 Nykvarn,
08-55 80 73 60, info@turingeostochvin.se,

Konsultverksamhet inom området mat, hälsa, miljö.
Dunker Järnvägsstationen, 642 96 Malmköping
0708-83 89 81, 0157-224 15, eva.callmer@gmail.com

Ö

www.turingeostochvin.se

högtorp gård

f 59.19411 l 17.44538

P

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

magdakullan
H
äP
Ekologisk uppfödning av rödkullor. Gårdsbutik, café
och restaurang. Öppet fre–sön året runt. Sommartid
även loppis vissa dagar.
Magda säteri, 643 97 Västra Näshulta, 016-800 18
info@magdakullan.se, www.magdakullan.se
φ 59.206231 λ 16.233299

Vi plockar växter och svampar på egen, ekologiskt
certifierad mark och förädlar skogens och naturens
smaker.
Högtorp 1, 640 31 Mellösa, 070-577 22 08,
lena@hogtorp.se, www.hogtorp.se

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

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

jürss mejeri
HP Ö
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
f 59.15189 l 16.48843

raba sweet
P

stavtorps delikatesser
H
Egna och andras sörmländska produkter. Dryck, ost,
marmelad, glass, kött, bröd, presenter, gårdsmjölk och
espressobar. Öppet fredag och lördag.
Kungsgatan 22, 642 60 Malmköping, 0707-31 41 16,
stavtorp@telia.com, stavtorp.nu

stavtorps gård
HP

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

fräkentorp
ÖP
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

Honung, nyslungad eller fast, pollen, senap, nektar,
saft och must. Köper in frukt och bär ni inte kan ta
hand om själva. På hösten kan ni få er frukt mustad i
musteriet.
Stavtorp, 642 96 Malmköping, 0707-31 80 82
stavtorp@telia.com, www.stavtorp.nu
φ 59.12426 λ 16.77299
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sörtorp

café lida gård /kvalité häst & hund

ä

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

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

rheum

sofielunds gård

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

archangelica

P
KRAV-gård med uppfödning av köttdjur av rasen
Charolais.
Sofielunds gård, Drottninggatan 11, 642 37 Flen,
0157-720 20, info@sofielund.se, www.sofielund.se

P

flens kommun

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

Ö

berga kulturkapell
Ö P
H
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

julita rapsolja
HP
Först i landet med kallpressad rapsolja, naturell och
smaksatt med kryddor. Hudprodukter. Gårdsbutik i
shopen på Vingåkers golf.
Båsenberga Kogölet, 643 93 Vingåker, 0707-91 02 52,
0150-910 25, info@julitarapsolja.se,
www.julitarapsolja.se, www.vingakersgolf.se
f 59.06667 l 15.91667

warbro kvarn/linds gård
P
Vi odlar ekologisk kulturspannmål som Dinkel,
Enkorn och Emmer. Förädlar i egen stenkvarn
till mjöl, flingor och malt. Gårdsbutik.
Linds gård, 640 24 Sköldinge, 0730-34 39 88
info@warbrokvarn.se, www.warbrokvarn.se
f 59.04924 l 16.43545

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

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

änglarnas kök
Ö
Vi är ett cateringföretag som huvudsakligen verkar i
Sörmland och sätter svenska råvaror främst.
Åsgatan 28, 641 34 Katrineholm
Sara 0730-88 09 55, Helene 0730-88 09 77
info@anglarnaskok.se, www.anglarnaskok.se

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
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finesserna

vrena grönt
HP

ÖP
Hantverksmässig, marmelad och dryck , ekologiskt.
Leder och utvecklar projekt, så 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

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

vilt i vrena
HP

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

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

kuhlsta gård

allt om måltiden i sverige ab
(Erik till bordet)

P

Ö

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

Catering, Bröllop, Fester och matlagningskurser.
Lilla stentorp 7, 611 98 Vrena, 070-531 36 26
erik@alltom.nu, www.erikpaslottet.se
φ 58.87076 λ 16.73038

blaxsta vingård

äP

haga honung

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

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

P

ängby gårdsbutik & café
H
P

ändebols gårdsbutik & café
P
H
Levande ekologiskt lantbruk med får, dikor, tomater
i växthus, grönsaker. Gårdsbutik och café med gårdens
och bygdens produkter. Köttlådor.
Ändebols gård, 640 33 Bettna, 0706-87 15 00,
info@andebolsgard.se, www.andebolsgard.se
φ 58.92227 λ 16.48381

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

Ägg, kött, bröd, lammskinn, hantverk och loppis.
Fika i mysig bondgårdsmiljö! Öppet midsommar –
skolstart,samt helger övrig tid av året.
Glindran Ängby 2, 640 20 Björkvik, 0702-37 77 96
wallens.akeri@telia.com, www.angbyull.snabber.se
φ 58.84613 λ 16.40439

nystugan ekogård
HP
Ekologiskt lantbruk med nöt, lamm, gris och vilt.
Småskalig äggproduktion, frilandsodling av grönsaker, vedförsäljning. Gårdsbutik. Nykyrka, Nystugan,
611 97 Stigtomta, 070-776 22 91, 070-755 10 05,
nystugan.ekogard@gmail.com, FB: Nystugan
φ 58.8425 λ 16.8000
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gröna rosendal
H P

nyköping strand utbildningscentrum

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,
grona.rosendal@gmail.com, Facebook: Gröna Rosendal
φ 58.81041 λ 16.81226

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,

äÖ

φ 58.74503 λ 17.01270

virå bruk
HÖ

lasätter gård

Ö P

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

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

annas keramik
Ö

tillvara odlingar

Tillverkning av brukståliga handdrejade stengodsserviser till restauranger och privatpersoner.
Rosendal 1, 611 96 Jönåker, 0707-20 48 34,
info@annaskeramik. Instagram: @rosendalskrukmaker
φ 58.72503 λ 16.704462

P

annas kök
H ÖP
På Ösvreta Gård finns förädling och gårdsbutik vid
sidan av det traditionella ekologiska familjejordbruket
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

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

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

www.nsutbildning.se

Småskalig odling av en mängd olika frilandsgrönsaker
utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
Säljer på marknader.
Stora Flättna, Rättarbostaden, 611 92 Nyköping,
0703-08 03 16
tillvaraodlingar@gmail.com, FB: tillvaraodlingar
φ 58.704422 λ 17.050687

rocklösa gård
H Ö P
Ekogård med killingkött, höns- och ankägg.
Gourmetvandring 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

östergården på ek
HP
Småskaligt KRAV-certifierat jordbruk med grönsaksodling, glada höns och ankor. Gårdsbutik.
Ek 1, 646 91 Gnesta, 0709-26 21 68
ostergardenpaek@gmail.com, FB: Östergården på Ek
φ 59.05700 λ 17.21726

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
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foto: rocco gustavsson
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stiftelsen skillebyholm
H
ä Ö P

runnvikens pensionat

Trädgårdsutbildningar samt ekologisk/biodynamisk
grönsaksodling med försäljning i egen gårdsbutik.
Lunchrestaurang och konferensmöjligheter.
Skillebyholm 7, 153 91 Järna, 08-551 577 85
info@skillebyholm.com, www.skillebyholm.com
φ 59.04233 λ 17.60880

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

öster malma
H äÖP

nielsens trädgårdsservice

Viltkött från eget slakteri. Kan levereras, köpas i
gårdsbutiken eller avnjutas i restaurangen.
Öster Malma, 611 91 Nyköping, 0155-24 62 28
info@ostermalma.se, www.ostermalma.se
φ 58.952752 λ 17.156739

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

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



P

bergs gård lantbruk
HP
Ekologiskt nötkött från gräsbetande utegångsdjur. Gårdsbutik och övernattning. Måltider kan
förbokas. Barnvänligt.
Bergs Gård Stora Huset 1, 610 75 Västerljung,
070-495 49 32, info@bergsgard.nu,

www.bergsgardtrosa.se
φ 58.86839 λ 17.43690

onsberga gård
H P

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

foto: rocco gustavsson

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

trosa stadshotell
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sparbankenrekarne.se

Lokal bank för
lokal växtkraft
Sparbanken Rekarnes filosofi är i
grunden väldigt enkel.

Vi är en lokal bank med tydligt fokus på
Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
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 företags- och privatsidan.
Genom oss växer inte bara ditt företag,
utan även regionens ekonomi överlag.
Vi är en del av det kretslopp som får både
näringsliv och privatekonomi att gå runt.
Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Vilken annan bank ger mer?

l
t
r
u
m
S on-

ställen
i Sörmland

I år har vi även frågat länets turistchefer om några
smultronställen att rekommendera.
Årets rekommenderade mataktörer presenteras
på efterföljande sidor.
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ESKILSTUNA

mariefred

malmköping

MAGDAKULLAN

SKOTTVÅNGS GRUFVA

HOTEL MALMKÖPING

En av pionjärerna inom ekologisk
odling och djurhållning, den biodynamiska odlingen började här redan
nittonhundrasjuttiosex. Idag betar
våra rödkullor skogsbeten, ekhagar
och strandängar och bidrar på så
sätt till den biologiska mångfalden.
Som en extra behållning ger de även
fantastiskt kött som vi säljer direkt
från gården. Restaurang, café, butik
och boende i en fantastik miljö!
Magda säteri, Västra Näshulta,
016-800 18, magdakullan.se

En unik mötesplats med fantastisk
kombination av god, lokal mat och
underhållning. Även vunnit pris för
sitt arbete och blev utvald till Årets
Landsbygdsföretagare.
Skottvångs Grufva, Mariefred,
0158-259 00, skottvangsgrufva.se

En modern hotell- och konferensanläggning som tar emot grupper,
konferenser och festarrangemang.
Hotellet ligger ostört på en höjd
mitt i Malmköping, omgiven av vacker natur och med en härlig utsikt.
Furugatan, Malmköping, 0157-245 80,
hotellmalmkoping.se

MARY'S CAFÉ
En skön blandning av ekologisk och
närproducerad mat. Härlig äppelträdgård och lantligt B&B. Galleri.
Musik. Butik.
Åkerbyvägen 2, Eskilstuna,
016-35 01 05, maryscafe.se

WÄSBY MAGASIN
Besök Butikerna på Wäsby och låt
dig inspireras av inredning och mode
samt café och bageri i traditionell
svensk miljö.
Rosells väg, Torshälla, Eskilstuna
0709-84 14 36, wasbymagasin.se

Strängnäs
CAFÉ GRASSAGÅRDEN
Här finns alltid en hembakad kakbuffé uppdukad. Hemlagad mat och
härliga smörgåsar serveras också.
På sommaren finns en underbar
trädgård med plats för många gäster.
Kvarngatan 2, Strängnäs,
073-744 86 02, cafe-grassagarden.se

SLOTTSPAVILJONGEN
En härlig restaurang som ligger mitt
emellan Gripsholms slott och Mariefreds mysiga stadskärna. Uteservering med utsikt över Mälaren.
Gripsholm Lottenlund, Mariefred.
0159-100 23, slottspaviljongen.se

sÖDERTÄLJE
SKANSHOLMENS SJÖKROG
En riktig skärgårdspärla på norra
Mörkö. Gourmetkrogen är rankad
som en av Sveriges topprestauranger
med avsmakningsmenyer, lokalproducerat brännvin och i bistron finns
lättare rätter och underhållning.
153 93 Mörkö, 08 - 551 550 66
www.skansholmen.com

LILLA STYRBJÖRN
Krögarfamilj som driver Gastropub i
centrala Södertälje. Hit kommer du
för att äta vällagad mat, ta en drink
och lyssna in skön musik i en trevlig
miljö.
Jovisgatan 2, Södertälje
08-550 999 23
lillastyrbjörn.se

ÅSGATAN 2
Här får du ekologiskt och rättvisemärkt, närodlat och välsmakande.
Kom gärna in på en kopp kaffe
eller varför inte köpa kaffets egna
espressoblandning!
Facebook: Åsgatan 2

: 105 :

MALMKÖPINGS
WÄRDSHUS
Här är du välkommen att äta en
god lunch eller middag, lyssna på
bra musik eller liveband i vår pub
Ryttmästaren, övernatta i något av
våra rum och njuta av en god frukost
på morgonen. Eller varför inte bara
komma förbi och kika in i huset som
har varit igång sedan 1700-tal.
Landsvägsgatan 29 B,
Malmköping, 0157-214 00,
malmkopingwardshus.com

Flen
RESTAURANG & CAFÉ
LIDA GÅRD
Här äter du hembakt och hemlagat
ett stenkast från Stenhammar.
Här används svenska lokala och
ekologiska råvaror.
Stenhammar, Lida Gård, Flen,
0157-76 83 51, kvalitehasthund.com

BLAXTA VINGÅRD
Sveriges första vinfabrik och vingård.
Den renoverade vinkällaren från
1500-talet kan hyras. Restaurang
Blacke, konferensrum och exklusiva
hotellrum finns också på gården
Blackstaby Gård, Flen,
0157-704 60, blaxstawine.se

katrineholm
DUFWEHOLMS
HERRGÅRD
Strax utanför Katrineholm
ligger detta gastronomiska och
romantiska herrgårdshotell.
Herrgårdsvägen 16, Katrineholm,
0150-754 00, dufweholm.se

ÄNGBY GÅRDSBUTIK
OCH CAFÉ
Gården är en levande bondgård med
lammproduktion. Det finns också
hästar, kor, alpackor, höns, katter och
hundar. I gårdsbutiken kan du handla
lammkött, nötkött, lammskinn,
pälsprodukter, hembakat bröd, samt
ullhantverk – allt producerat på
gården. Glindran Ängby 2, Björkvik,
070-237 77 96, angbyull.snabber.se

ÄNDEBOLS GÅRD
Här finner du ekologiska produkter som tomater, gurka och andra
grönsaker, allt efter säsong. I caféet
serveras ekologiskt kaffe och hembakta kakor.
Ändebols gård, Bettna,
070-687 15 00, andebolsgard.se

ERICSBERGS SLOTTSCAFÉ
Upplev en levande slottsmiljö och
känn historiens vingslag samtidigt
som ni njuter av hembakta godsaker,
matiga smörgåsar och specialiteter
bakade efter gamla Ericsbergs
recept. I Slottsbutiken finner du
present- och inredningsartiklar.
Ericsbergs Säteri, Katrineholm,
0150-753 90, ericsberg.se

Vingåker
THORSLUNDKAGGE
Sveriges enda tunnbindmästare.
Kan allt om trä, tunnor och lagring
av allehanda drycker. Där finns även
Spritmuseums samling av historiska
punchkaggar. Brevensvägen 4,
Högsjö, 0151-16 08 00, kagge.com

HJÄLMARGÅRDEN
Kaffestuga med fantastisk utsikt
över Hjälmaren. Hjälmargårdsvägen,
Läppe, Vingåker, 0151-73 09 80,
hjalmargarden.se

SÄFSTAHOLMSÄPPLET
Vid Säfstaholms slott påträffades
för över 180 år sedan ett äppelträd
med äpplen som smakade fantastiskt. Moderträdet är numer fridlyst
och hennes barn och barnbarn kan
påträffas i många villaträdgårdar runt
om i landet. Mer information finns
på vingaker.se, sök på Säfstaholm.

nyköping
VIRÅ BRUK
Ett modernt viltkök med spännande jaktupplevelser och smakfulla
möten. Jakthandel och skjutbanor.
Konferenser och arrangemang.
Virå Bruk, Stavsjö, 0155-748 93,
virabruk.se

Stallarholmen
VÄRDSHUSET GRIPEN
Med vattnet utanför matsalens
fönster serveras svensk vällagad
husmanskost, klassiska värdshusmiddagar samt a la carte om så önskas.
I gästhamnen har ni möjlighet att
bunkra båten med bränsle, olja och
vatten. Brogatan 3, Stallarholmen,
0152-433 34, vardshusetgripen.se

Nykvarn
TURINGE OST & VIN
Delikatessbutik med en välsorterad
ost- och charkdisk. Även en bistro
där du kan äta en omsorgsfullt lagad
lunch eller en brunch på lördagar.
Ost- och dryckesprovningar.
Gamla Strängnäsvägen 335, Nykvarn,
08-558 073 60, turingeostochvin.se

VIDBYNÄS KÖK & BAR

Sommarrestaurang och café.
Svärdsklova 1, Nyköping,
0155-21 17 00, svardsklova.se

Ligger vackert beläget vid Vidbynäs
golfklubb. Njut av mat som bygger
på filosofin enkla, rena och tydliga
smaker utifrån kvalitativa råvaror.
Vidbynäs Golfklubb, Nykvarn, 08546 020 60, vidbynaskok.se

RESTAURANG NYNÄS

TAXINGE KROG

Orangeri med sommarrestaurang
som har fokus på ekologiskt och
närodlat. Nynäs slott, Tystberga,
0725-29 46 80, nynasslott.se

Här skapas någon form av lokal
gastronomi, ambitiös mat av det som
finns runt omkring oss. Taxinge krog
kan du besöka torsdag, fredag och
lördag för en mindre sittning och en
fantastisk upplevelse.
Näsby Handel, Nykvarn, 0159-700 17,
taxingekrog.se

SVÄRDSKLOVA

WRETA GESTGIFVERI
På Wreta Gestgifveri finner du en
unik miljö från 1600 och 1700-talet
och de 22 gästrummen har kärleksfullt restaurerats och är individuellt
döpta efter några av de kända
gästerna från svunna tider.
White Guide-certifierade.
Wreta Gård, Ålberga, 0155-720 22,
wreta.nu
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oxelösund

trosa

björnlunda

OXELÖ KROG

BERGS GÅRD

I den gamla sjömanskrogen serveras
god hemlagad mat och delikata
bakverk. Du når krogen både landoch sjövägen då båtplats finns i
anslutning till krogen.
Gamla Oxelösundsvägen 28,
Oxelösund, 0155-304 22,
oxelokrog.com

Gårdsbutik och boende. Köttbod
med ekologiskt nötkött, korvar
och rökt kött. Charmigt boende på
bondgården. Bröllop och fest på
logen. Måltider och fika vid förbokning. Här finns kor, höns, kaniner
och katter. Sandlåda, gungställning,
lekstugor, trädkoja, fotbollsplan,
bouleplan. Grillplats på Bergstoppen
för korvgrillning och fika, ved och
tändmaterial finns att låna.
Bergs Gård, Västerljung,
070-495 49 32, bergsgard.nu

STERNERBORGS
CHOKLAD & GLASS

SKÄRGÅRDSVÅFFLAN
Platsen där du kan avnjuta en
belgisk våffla samtidigt som du
upplever Oxelösunds vackra skärgård. Lägg till direkt vid bryggan
om du kommer med båt.
Femöre, Alskärsvägen, Oxelösund,
076-349 70 29, skargardsvafflan.se

KÄLLAN RESTAURANG
OCH KONFERENS
Vällagad mat och trevliga möten
– vid vägens ände på Jogersö i
Oxelösunds skärgård.
Jogersövägen 8, Oxelösund,
0155-365 40, kallanrestaurang.se

MARSIPANGÅRDEN
Här hittar du marsipan i flera olika
smaker. Som att komma in i en av
Astrid Lindgrens sagor. Över 30
olika chokladpraliner, marmelader,
chokladbräck, och egentillverkade
drickchoklad. Njut av skärgårdsluft,
kaffe och pinfärsk marsipan – och
chokladkonfektyr eller en lättare
lunch. Östra Långgatan 27, Trosa,
0156-139 08, kutterkonfekt.se
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Sörmlands godaste praliner och
egengjord glass baserad på mjölk
från grannen, mer närproducerad
än så blir det inte. Stationsvägen 22,
Björnlunda, 0158-133 00,
facebook.com/Sternerborgs
choklad

STJÄRNHOV
ROCKLÖSA
GOURMETVANDRING
En guidad vandring som är en
fantastisk smak- och naturupplevelse
med det bästa från Sörmland.
Rocklösa Gård, Stjärnhov,
0158-422 27, rocklosa.se

Foto: Bengt Jansson

Tillsammans utvecklar
och profilerar vi

matregionen
sörmland

www.stoltmatisormland.se
Här är några av våra mathjältar. Läs mer om vår arbetsmodell på följande sidor.
Foto: Staffan Johansson, Vildmarken.se

Foto: Anna Lind Lewin

MARIA PRINTZ är kock, bagare
och matentreprenör i Sörmland.
Hon driver Printz Bageri i Stallarholmen.

JONAS HAMMAR är husföreståndare vid Länsstyrelsen i Sörmland
och driver Solmyra smakfullt
i Bettna.

JIMMY STENING lant- och skogs
brukare på Kumla gård i Strängnäs.
Entreprenör, jägare och hängiven
Grill/BBQ-entusiast.

ERIK OLOFSSON, krögare på Erik
på Slottet i Nyköping. Erik driver
även catering och Vrena Vilt tillsammans med sin far och bror.

www.stoltmatisormland.se

vind
i
seglen
för matregionen sörmland
S tolt Mat i
Sörmland vill
informera,
inspirera och
aktivera alla
som ser mat
som en viktig
utvecklingskraft för länet.

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 samarbeten utvecklas i strida
strömmar.
positiva vindar blåser i

mat-Sörmland.
Flera av de ambitiösa mål som sattes upp
hösten 2013, då matstrategin Stolt Mat
i Sörmlands presenterades, har uppfyllts
i förtid. Omsättningen närmar sig

10 miljarder i de snart 3500 företag som
arbetar med mat från jord till bord och
inom länet sysselsätter branschen cirka
11 000 personer.
i kommuner och landsting sker ambitiösa
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.

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.

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

Foto: Bengt Jansson

tuss
tusen små steg

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 2017 är nio stråk igång och träffas fyra gånger
under året. Dessa stråk är Mejeri, Slakteri med
styckning, packning och kryddning, Konsument,
Kommunikation, Event & affärsutveckling,
Kompetensutveckling, Offentlig måltid, Matverk
samt Bär, frukt och grönsaksodling. Fler stråk kan
tillkomma i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Arbetet genomsyras av deltagarnas passionerade vilja att skapa mervärden för Sörmland som
matregion.

Passion

Mission

Viljan att skapa

stolt och smart mat
för ett gott liv

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?
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, beslutsfattare
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

www.stoltmatisormland.se
STOLT MAT I SÖRML AND ÄR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELL AN:

