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Det är med glädje och stolthet jag nu håller ett 
femte nummer av Stolt Mat i min hand. Ett 
magasin som speglar den lust och matglädje 

vi har i Sörmland. En matglädje som skapas genom 
god kunskap och samarbeten och som leder till en stark 
utveckling inom matområdet. Med Stolt Mat vill vi visa 
den potential som finns och stärka de värden vi har i 
länet – där mat är en av våra basnäringar.

Det är viktigt att lyfta och inspireras av de entrepre-
nörer som verkar här och som ser möjligheter där andra 
inte gör det. De som vågar satsa på sina traditioner i 
ett nytt land med andra förutsättningar. Eller de som 
lämnat storstaden för ett liv på landet och där vågat 
starta en verksamhet. Det är bara några exempel på de 
matglädje spridare du kan läsa om här i magasinet. 

Intresset för matens ursprung växer. Vi är mer 
medvetna och ställer andra krav idag som konsumenter. 
Vi vill veta mer om matresan från jord till bord. I Stolt 
Mat möter du både producenter och förädlare som med 
entusiasm delar sin kunskap och erfarenhet med oss 
läsare. Men även hur återförsäljare arbetar för att öka 
tillgången på närproducerat i våra matbutiker och i de 
offentliga köken.

Ett glädjande besked är att vårt arbete med vår 
regionala livsmedelsstrategi, kommer att slutföras under 
året. Ett arbete som bedrivs för att öka självförsörjnings-
graden och livsmedelsexporten i länet. Du läser mer om 
strategin på sidorna 44–45.

Stolt Mat är resultatet av ett gott samarbete mellan 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Regionförbundet 
Sörmland, Sörmlands Sparbank och Sparbanken  
Rekarne. En gemensam utvecklingsresa där min 
förhoppning är att arbetet ska fortsätta i en permanent 
form under Region Sörmland som träder i kraft 2019.

Välkommen till ny, spännande och inspirerande läsning! 

Stolt matutveckling 
mot nya höjder!

Liselott Hagberg
Landshövding i Södermanland

Liselott Hagberg.

Fo
to

: L
än

ss
ty

re
ls

en
 i 

Sö
de

rm
an

la
nd

snabba
till liselott hagberg

Vilken är din favoritråvara? 
– Det är svårt, det varierar över året, men 
dovhjort är en bra råvara och väldigt gott.

Vilken är din favoritpryl i köket?
– Vitlökspressen!

Vilken rätt skulle du inte försaka?
– Köttbullar med gräddsås lagat på mitt 
sätt kan jag inte vara utan. 
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Influencers
Med matglädje 
i fokus
Ett par med många järn i elden är en passande  
beskrivning på Malin och Rashma Randeniye som  
tillsammans driver Alma –ett vegolunchcafé i Nyköping.  
Vid sidan om skapar de musik, tidningar och kokböcker.

Text: Catarina Bennetoft  |  Foto: Per Groth

:  7  :



Det doftar av varma kryddor, ugnsrostade 
rotfrukter och syrlig chutney när vi kliver in  
i det mysiga caféet i centrala Nyköping. 

Solen lyser in genom de stora fönsterrutorna där 
namnet Alma står skrivet med stora bokstäver. 

I det öppna köket står Malin och Rashma Randeniye 
och lagar lunch. De hälsar oss glatt välkomna in i den 
ljusa restaurangen.

– Nu äntligen har vi fått möjlighet att genomföra 
vår gemensamma dröm, säger Malin leende och slår 
ut med händerna:

– Sedan Rashma och jag träffades har vi talat 
om ett eget ställe – en egen restaurang och nu är det 
verklighet! 

De tog över Alma under hösten 2017. Det var 
redan då en vegetarisk restaurang. 

– Vi ville fortsätta i samma anda, men sätta vår 
egen prägel på stället och maten, säger Malin och  
ber samtidigt Rashma sätta på fläkten. 

– Det är han som får förbereda lunchen när vi 
sitter och pratar.

Malin berättar att de båda gillar att förenkla.  
Maten de serverar ska vara enkel att laga och också 
enkel att förstå för restaurangens gäster. 

– Jag ska kunna berätta vilka ingredienser som 
ingår i en rätt och gästen ska kunna laga den själv  
om hon eller han vill.

Malin och Rashmas intresse för mat kan spåras 
ända tillbaka till uppväxtåren. Malins familj flyttade 
till en gård när hon var tonåring och blev mer eller 

mindre självhushållande. Alla i familjen hade sina 
sysslor – Malin var ofta i grönsakslandet och i köket 
där hon tidigt lärde sig att förädla det som odlats.

Rashma har sitt ursprung på Sri Lanka där basen 
i det traditionellt lankesiska köket är vegetarisk. Så 
även om både han och Malin är allätare, kändes det 
naturligt att satsa på vegetarisk som restaurangägare.

– Vi blandar våra familjerecept med egna recept, 
säger Malin. Samtidigt har vi stor respekt för råvaror- 
nas egna smaker och vill att de ska lyftas fram i vår mat.

För många är Malins namn bekant och hör man 
hennes röst känns den igen från Radio Sörmland, P4. 
Under drygt fyra år pratade hon om mat på mån-
dagarna under rubriken ”Mat med Malin”. Men var 
sak har sin tid och sedan i höstas ägnar Malin sig åt 
Alma – vid sidan om allt annat som hon och Rashma 
jobbar med. 

Malin är utbildad dietist och praktiserade yrket 
kliniskt under några år. Så småningom blev hon 
produktspecialist på ett sondmatsföretag och bodde 
då i Umeå. Efter ett tag kom hemlängtan och flytten 
gick tillbaka till Nyköping. Här träffades Malin och 
Rashma igen. Tidigare hade de varit klasskamrater, 
men nu slog kärleken till och de bildade familj. Idag 
har de tre barn. 

Med sin bakgrund och sitt intresse för matlagning 
är det kanske inte så märkligt att Malin började 
fundera på hur hon skulle kunna arbeta vidare inom 
matområdet. För cirka fem år sedan när intresset för  
glutenfri mat och bakning tog fart på allvar, började 

Malin tar glatt emot sina gäster till trivsamma Alma. Enkel information på borden.
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hon hålla kurser i glutenfri bakning. Men 
snart kändes det otillfredsställande att bara 
nå en liten grupp i taget.

– Jag kom på att jag borde kunna 
sprida kunskapen via nätet. Så jag hittade 
ett sätt att göra en digital tidning och star-
tade det som idag är Glutenfri Matlust.

– Jag tänkte att det kan väl inte vara  
så svårt, så jag gjorde allt själv! Skrev, 
gjorde recept, tog bilder, formgav tid-
ningssidorna och publicerade. Tidningen 
fick snabbt läsare och jag fick också kolle-
gor som ville vara med och skriva, fortsätter hon. 

Efter ett tag tog Malin kontakt med tidningsförla-
get Egmont publishing och berättade om sin produkt 
och hur de enkelt skulle kunna ta del av den och 
skapa en papperstidning. Så blev det. Malin hade allt 
klart, det var bara att rulla ut materialet till pressarna. 

Tidningen görs idag av en ”molnredaktion”. Alla 
som bidrar sitter runt om i Sverige och jobbar med 
tidningen. Malin har flera roller – som chefredaktör, 
matskribent och fotograf. Tidningen kommer ut sex 
gånger om året så det finns att göra. 

Men Malin nöjer sig inte med detta. Hon lever 
med sin mat i tankarna jämt och har redan fått en 
bok utgiven och en till är på väg. Boken ”Roten till allt 
gott” kom ut i början av 2017 och är en färgstark bok 
där Malins kärlek till det gröna strålar ut från bok- 
sidorna. Recepten följer årstiderna och växtsäsonger-
na. Nu under 2018 utkommer ”Baka glutenfritt –  

matbröd och söta favoriter”, en samling recept 
som skapats under åren som Malin foku-
serat på glutenfritt.
Hur hinner du med?

– Jag tittar inte på tv-serier och sånt. 
Vår familj är viktig så vi ägnar istället 
tiden till barnen. Arbetet med Alma har 
också blivit ett sätt att få vara tillsammans, 
ler Malin.

Medan vi suttit och pratat, Malin och 
jag, har Rashma dukat fram den väldof-
tande buffén längre in i lokalen. Den står 

vid en vackert dekorerad vägg med fantasifulla växter 
i mustiga färger – ett signum för Alma.

Rashma stannar till en stund och hinner berätta 
att också han har många järn i elden. Förutom att 
ägna åt Alma, så driver han en frisersalong till-
sammans med Malins mamma och jobbar skift på 
SSAB – men roligast av 
allt är att han i dagarna 
fått sin musik släppt på 
ett skivbolag i Holland. 
Just som Rashma i snabb 
takt avrundar berättel-
sen öppnas dörren och 
de första lunchgästerna 
ramlar in. l

Malin Randeniye har även gjort  
en bok om glutenfri bakning till- 
sammans med Susanne Hovenäs.

Namn: Malin och 
Rashma Randeniye 
Ålder: båda 35
3 barn i ålder 2 – 8
Bor: i lägenhet i 
Nyköping 
Gör om det finns en 
stund över: lagar mat 
för att slappna av 
eller möjligen tittar 
på stand up

Rykande rotfrukter. Förberedelse av vegogryta.
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Andra sörmländska influencers som  
spridit sin kunskap och inspiration  
utanför länets gränser är: 

Tommy Myllymäki 
är kock som bland annat driver Julita  
Värdshus. Men de flesta känner igen honom 
från olika tv-program och som författare till 
ett stort antal kokböcker, bland annat Sallad 
utgiven 2017. Internationellt är Tommy  
känd sedan han tävlade i Bocuse d'Or – också 
kallat VM för kockar. Första gången 2011  
då han tog silver. Nästa gång 2015 då det  
blev brons i tuff konkurrens. Innan det blev 
han Årets kock 2007. l

Influencers

Hans Naess 
driver företag och arbetar i huvudsak 
med frågor rörande hållbar utveckling. 
Han har under många år lyft sörmländsk 
mat, bland annat som matambassadör 
under förra regeringens Matlandet- 
initiativ, men också som initiativtagare  
till Gastronomiska samtal där fingret  
sätts på aktuella iakttagelser gällande  
mat och matproduktion. Matverk är 
sedan sex år en tävling i produktutveck-
ling där lokala traditioner och råvaror 
är i fokus. Tävlingen sker landskapsvis. 
Nu mera syns han också som en av 18 
ledamöter i Kålrotsakademien som  
han startade 2015. l

Av: Tommy Myllymäki 
Foto: Charlie Drevstam

Leila Lindholm 
är kock men de flesta känner igen 
henne som programledare för 
hennes egna mat- och bakprogram 
på tv samt ett stort antal kok- och 
bakböcker som hon ger ut från 
eget förlag. Leila har fört in 
en stil i mångas hem med sina  
bilder. Numera kan man också 
köpa stilen i hennes köksbutiker – 
Leilas General Store. l

Foto: Erik Olsson

Foto: Jennifer Glans
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Hotell, konferens & restaurang 

0157-245 80 / info@hotellmalmkoping.se / www.hotellmalmkoping.se 

Oväntade  
upplevelser på  

nära håll

www.sagolikasormland.se
Facebook: Sagolika Sörmland

 

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 museiverk
samhet till jakt och viltsafarin. Läs mer om vad 
Katrineholm, Flen och Vingåker har att erbjuda 
dig som turist i vår besöksguide. Hämta den på 
någon av våra Turistinformationer eller gå in på en 
av våra webbsidor och läs den där.

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.22–35
TEL. 0157-43 09 97

VINGÅKERS TURISTINFORMATION
VINGÅKERS BIBLIOTEK
SERVICEKONTORET ÅBROGÅRDEN
TEL. +46(0)151-191 86 • TURISM@VINGAKER.SE
WWW.VINGAKER.SE

KATRINEHOLM
FLEN  VINGÅKER

VÄLKOMMEN TILL

FOTO: HANNA MAXSTAD
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sparbankenrekarne.se

Varmt om hjärtat
Varmt om hjärtat är en helt ny portal för 
crowdfunding av lokala projekt. Satsningen 
är ett led i Sparbanken Rekarnes syfte att 
vara en positiv kraft i samhället.

Varmt om hjärtat – www.varmtomhjartat.se – 
är en sajt för så kallad crowdfunding eller, om du 
vill, gräsrotsfinansiering. 

Syftet är att fler projekt i Eskilstuna och Sträng-
näs kommuner ska kunna förverkligas.  

Övertygelsen är att fler både vill och kan bidra 
till den lokala utvecklingen i våra hemorter  
– antingen som projektägare eller finansiärer.

Som föreningskund i Sparbanken Rekarne kan 
du lägga upp och marknadsföra ett projekt som 
behöver stöd i form av gåva. 

Förhoppningsvis tycker fler att din idé är bra.

Vilken annan bank ger mer?



Det händer i Sundbyholm
Strax norr om Eskilstuna, vid Mälarens längsta sandstrand ligger  
Sundbyholm – en oas för många nya upptäckter. Här finns både  

slott och café, rökeri, travbana och Sörmlands största hällristning  
– alla i sig värda ett besök.

Intill den sprakande bok-
skogen med utsikt över 
Mälaren tornar det gamla 

barock-slottet Sundbyholm 
upp. En vacker vit byggnad 
som riktigt lyser mot somma-
rens blå himmel. Ett lätt tryck 
på den tunga porten tar dig 
in i de stora salarna gjorda för 
fest och dans. På slottet finns 

idag även restaurang och intill ligger hotellet.
Christin Widerberg och hennes man Eric Johansson 

har skapat ett händelserikt Sundbyholm under sina 

14 år här. Hit kommer gäster för att fira högtidsdagar 
och bröllop. Företagsgrupper för att konferera och  
andra för att uppleva något av de spännande weekend-
paketen som erbjuds under året.

– Vi ville utnyttja den fantastiska miljö slottet 
erbjuder, berättar Christin. Det sitter så mycket  
historia i väggarna. Vi ville ta tillvara den, så nu kan 
man komma hit och uppleva en 1700-tals maskerad 
med middag. Kläder har vi att låna ut. 

Vi ordnar också vikingamiddagar i våra djupa 
källarvalv. Maten som serveras är modern men görs 
av råvaror som fanns och åts under vikingatiden. Ett 
annat populärt arrangemang är när gästerna får lösa 

Foto: Sundbyholm
s slott
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Christin Widerberg.

Sundbyholms slott

Text: Catarina Bennetoft
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en mordgåta under middagen. En passande aktivitet 
under den kallare årstiden när det viner i vinden.

– Denna sommar kommer vi också erbjuda båt-
turer i Mälaren i kombination med mat och övernatt-
ning. Det tror vi på, bara vädret blir bra, ler Christin.

Det är under sommaren Sundbyholm med omnejd 
lever upp av strosande besökare. Den närliggande 
sandstranden erbjuder sköna bad och den stora 
gräs mattan nedanför slottet är perfekt för familjepick-
nicken. Det är också här som midsommarfirandet är. 
Spelemän och folkdansare från Rekarne folkdansgille 
bjuder upp till dans och lek runt den gemensamt resta 
majstången. Två till tre tusen besökare samlas och 
firar en av våra mest älskade högtider. 

– I augusti omvandlas parken till en stor konsert-
arena – för då kommer GES hit och spelar, berättar 
Christin. Något som lockar många besökare också till 
oss här på slottet. 

– Innan det får vi återigen besök av ”Bonde söker 
fru” som spelas in här under nästan en veckas tid. Det 
är roliga dagar som har blivit en besöksattraktion. 
TV-teamet bjuder gärna på sig själva och störs inte  
av nyfikna besökare.

Inne i slottsköket hittar vi en glad Emil Bruhn. Han 
är kökschef  och ansvarig för alla varierade måltider. 
Tillsammans med sitt köksteam förbereder och  
tillagar Emil allt från bröllopsmiddagar till luncher, à 
la carte, temamiddagar, afternoon tea och fikabrödet. 

– Maten vi lagar är anpassad efter de nordiska 
årstiderna och har en tydlig svensk smakprofil med 
viss internationell touch. Vi arbetar efter vilka råvaror 
som är i säsong och gärna med lokala råvaror och 
produkter, säger Emil. Vi får bland annat fisk och 
löjrom från sjön, svamp från skogarna intill och  

en del grönsaker och blommor från en lokal odlare. 
Eftersom vi är en miljömärkt restaurang ställer det 
höga krav på oss och våra leverantörer.

– Vi är miljömärkta med Svanen, fyller Christin i. 
Det är inte bara maten som omfattas av märkningen 
utan sängar, lakan, papper – i princip allt vi hanterar 
ska uppfylla vissa krav. Även om det inneburit mer 
arbete initialt så är det en hjärtefråga för oss. Vi har 
tre barn och vill att världen också ska finnas för dem.

– Det innebär även att vi måste välja en hel del 
ekologiska livsmedel och i vissa fall avstå från andra, 
berättar Emil. Med säsongsanpassad matlagning är 
det extra viktigt att låta fina råvaror tala för sig själv. 
Vi tillagar även menyer som är helt skräddarsydda 
efter gästens önskemål, vilket bidrar till en varierande 
och inspirerande arbetsmiljö som uppmuntrar  
kreativitet och gott lagarbete. 

I köket hjälper Emil, Malin Dahbo, som är  
konditor, att färdigställa två beställda Glace au four. 
Glass täckt av italiensk maräng som bränns av med  
en gasolbrännare och sedan garneras med hallonsås 
och bär. En dessert du finner recept på intill. l

Sundbyholm vid Mälaren med slottet,  
gästhamnen och badplatsen.

Foto: Sundbyholms slott

Foto: Per G
roth
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Vaniljparfait
5 dl vispgrädde
5 äggulor
5 msk strösocker
1 vaniljstång
1 tsk pressad citron

1. Blanda äggulor, socker och frön från 
en vaniljstång. Vispa till ett pösigt 
skum. 
2. Vispa grädden luftig tillsammans 
med lite pressad citron. Blanda 
äggvisp och grädde. Häll smeten i en 
form ca 20 x 30 cm med bakplåts-
papper i botten. Ställ i frysen i minst 
4 timmar.

Italiensk maräng
3 dl strösocker + 1/3 dl
1 dl vatten
4 äggvitor

1. Häll socker och vatten i en kastrull. 
Koka upp utan att röra om. Koka tills 
sockerlagen når ca 122°. Använd gärna 
en termometer.
2. Häll äggvitorna i väl rengjord bunke. 
Gärna i en hushållsmaskin monterad 
med visp.
3. När sockerlagen är runt 115° - börja 
vispa äggvitorna varsamt. När de är 
skummiga, tillsätt 1/3 dl socker och 
vispa till fast äggvita.
4. När sockerlagen är ca 122° hälls 
den i en fin stråle i äggvitan under 
vispning. Vispa tills marängen svalnar. 
Det tar tid.

Montering
1. Lägg den frusna parfaiten på den 
ena halvan sylttäckt tårtbotten. Lägg 
den andra över och skär kanterna 
jämna. 
2. Dela i önskat antal bitar, 8–10, och 
ställ dem i frysen. 
3. Fyll en spritspåse med kall maräng. 
Ta ut glassbitarna och spritsa eller 
bred maräng runt om. Ställ i frysen 
direkt och förvara till serveringen.
4. Servering: Ta fram glace au four- 
bitarna ur frysen. Bränn marängen 
med en gasolbrännare till önskad färg. 
Låt stå cirka 20 minuter innan serve-
ring. Garnera med bär och hallonsås.

Tårtbotten
3 ägg
2 dl strösocker
2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
½ dl mjölk
1 dl hallonsylt

1. Sätt ugnen på 250°.
2. Klä en långpanna 30 x 40 cm med 
bakplåtspapper. Vispa ägg och socker 
riktigt vitt och pösigt.
3. Blanda mjöl och bakpulver och 
vänd ner det omväxlande med 
mjölken i smeten. Rör försiktigt till en 
jämn smet. Häll i långpannan.
4. Bred ut smeten jämnt med hjälp 
av en slickepott. Grädda mitt i ugnen 
cirka 5 minuter.
5. Ta kakan ur ugnen, strö över lite 
socker och stjälp upp den med den 
sockrade sidan nedåt på ett bakplåts-
papper.
6. Dra bort papperet (pensla med lite 
kallt vatten så lossnar det lättare) från 
kakan.
7. Bred på ett tunt jämnt lager sylt 
över hela kakan. Dela botten på 
mitten.

Spara äggvitorna som blir över när du gör parfait  
och använd till den italienska marängen.

( 8–10 PORTIONER )

Glace au four á la Sundbyholm

Recept!

Foto: Per Groth
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Ett stenkast nedanför slottet ligger marinan och 
gästhamnen för båtfarande besökare. Ovanför 
gästhamnen ligger det mysiga hamncaféet. I 

tio års tid har systrarna Ulrica Sjöberg och Helena 
Pagoldh tagit hand om både flytande besökare och 
bilburna. De ansvarar för gästhamn och 
husbilsparkeringen men framför allt hamn-
caféet och restaurangen som de driver 
under sommaren.

– Vi startar redan i mars – april under 
helgerna med våffelstuga. Då kommer 
utflyktssugna eskilstunabor och andra och 
njuter söta och salta frasvåfflor här i vårt 
café, säger Ulrica. 

Hamncaféet är enkelt inrett i vitt och blått, som sig 
bör, när man ligger i en hamn. Runt om ligger den 
stora bryggan där caféets gäster slår sig ner för att 
njuta av sommarens ljumma kvällar för det är här  
det mesta händer. 

– Vi följer båtsäsongen här på caféet – öppnar i 
maj när båtarna läggs i och stänger i september när 
de tas upp på land igen. Under sommarsäsongen har 
vi öppet mest hela tiden eftersom vi sköter mycket 
runt om kring.

Ulrica och Helena har utvecklat konceptet över åren. 
Det började med ett glasscafé och enklare mackor 
och har nu utvecklats till en fullskalig restaurang. 

Med utvecklingen har de även fått Beatrix  
Rosendal till sin hjälp för att hinna alla olika bestyr.

– Vi satsar mycket på temakvällar. Räkfrossa är 
alltid uppskattat, liksom vår grillbuffé och så har vi 
trubaduraftnar några gånger under sommaren, säger 
Ulrica. Vi håller i flera arrangemang i parken, bland 
annat ansvarar vi för midsommarfirandet. Vi har då 

även öppet för midsommarfirande i vårt 
café för de gäster som vill boka i förväg. 
Många som kommer med båt stannar 
hela midsommarhelgen. Redan i augusti 
bokas båtplatser i gästhamnen och bord 
på caféet för att vara på den säkra sidan. 

Maten är vällagad, men enkel. Köket är 
inte så stort och förvaringsutrymmena 
små. Hur många gäster som kommer en 

kväll är heller inte lätt att beräkna då väder och vind 
spelar in. Men med ett flexibelt tänkande löser man 
det mesta.

– Vi håller oss till en ganska enkel meny och inte 
så många alternativ. Det mest populära just nu är att 
själva steka kött vid bordet på blackrock – en super-
varm sten. Men tapasplankan är också populär. 

– Vi väljer råvaror så lokalt vi kan. Vi tycker att 
det är viktigt att stötta lokala producenter, men det är 
svårt att ta betalt – alla gäster är inte villiga att betala 
lite mer för det närproducerade och hantverksmässiga. 
Men det blir sakta bättre.

Är man bara sugen på fika så finns det glass som 
fortfarande säljs i stora lass. Enligt Ulrica är man  
rent av Sveriges största glassäljare. l

Sundbyholms hamncafé

Söta och salta våfflor är 
poppis under våren.

” Sundbyholm är  
Västeråsarnas Sandhamn.”

Foto: Per G
roth
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Ninni Öholm tar glatt emot i sin butik.

Strax innan slottsavfarten går en väg till höger 
som leder till Hammartorps gård. Här ligger 
en av de större gårdsbutikerna i Sörmland och 

drivs av familjen Öholm/Borg. De har i 18 år rökt 
fisk och kött till försäljning på gården.

Numera är det Ninni Öholm som tillsammans 
med sin kollega Alexandra Hansson sköter ruljangsen 
här, men det var Ninnis pappa som startade verksam-
heten i de gamla kycklingstallarna. 

– Vi driver ett rökeri där vi förädlar kött och fisk, 
berättar Ninni. Laxen är från Norge och köttet som 
röks är svenskt. Vissa produkter producerar vi bara 
inför storhelger, men annars ser vårt sortiment ganska 
lika ut året runt. Till sommaren har vi lite mer kött 
och korv som passar på grillen.

– Vi varmröker och kallröker lax, några sorter 
kryddas, men vi gravar också och en sort är både gra-
vad och rökt – en så kallad najadlax. Den är mycket 
populär bland våra kunder och passar även att halstra 
lite lätt på grillen, säger Alexandra.

Rökeriet ligger en bit innanför själva butiken. Man 
anar en svag rökdoft, men annars är det inget som 
skvallrar om att vi är på ett rökeri. 

– Vi röker fisk och kött var för sig och på olika dagar, 
säger Ninni. Vi tar även emot viltkött som kunder läm-
nar in för rökning. Det köttet röks också separat.

Det röks cirka 100 kilo lax åt gången och man 
an vänder spån av enris som brinner bra och ger en 
god rökig smak. 

För att hinna med både rökning och butiken delas 
veckan upp. Måndag till onsdag röks och förädlas 
fisk och kött. Torsdag till lördag är butiken öppen för 
kunder.

I butiken hittar man mycket mer än det rökta. Roliga 
presenter som servetter, choklad, oljor och marmelad 
fyller hyllorna utanför kylrummet. Små fat och skyltar 
erbjuder provsmakning av diverse varor.

– Vi vill ge våra kunder en upplevelse för både öga 
och gom, så vi har smakstationer där man kan prova 
rökt fisk eller kött, men också goda såser som passar 
till. Det underlättar att ha smakat när man sedan ska 
välja, säger både Ninni och Alexandra. 

Kunderna kommer hit från hela Sörmland, men 
också Stockholmare och en hel del tyskar hittar hit. 
Numera tar även bussresor sig hit och har rökeriet 
som ett stopp på vägen. l

Sundbyholms fisk och köttrökeri 
Foto: Per Groth
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Ståtliga gods
Harpsund, Yxtaholm och Stenhammar är inte vilka gods som helst.  
De är Sörmlands statliga förvaltningar – men vad betyder det egentligen?
Och hur sköter man dem? – Vi försöker vara ett föredöme för bygden,  
säger förvaltaren Per Rudengren.

Harpsund, Yxtaholm och Stenhammar är 
landskapets statliga förvaltningar – men de 
är också en unik arbetsplats för sammanlagt 

14 personer, som har i uppgift att sköta totalt 4 000 
hektaren som de tre godsen breder ut sig på.

Gemensamt för alla tre är att de förvaltas av  
Per Rudengren, 64.

– Det är ett speciellt ansvar att ta hand om statliga 
förvaltningar. Vi försöker vara en förebild för bygden, 
och då är det ordning och reda som gäller. Harpsund 
och Yxtaholm är båda krav-certifierade, och Sten-
hammar är EU-certifierat. Det betyder att man har 
lite extra ögon på sig, säger han.

Det mest kända godset är antagligen Harpsund, 
beläget 12 kilometer utanför Flen. Eftersom det är 
en rekreationsbostad för Sveriges statsminister har 
mängder av världsledare besökt godset genom åren, 
och tagit en roddtur i den berömda Harpsundsekan 
på Harpsundssjön. Särskilt berömt är Sovjetunionens 
ledare Nikita Chrusjtjovs roddtur med Tage Erlander 
på sommaren 1964.

Harspund och Yxtaholm sitter egentligen ihop, 
och sköts av samma personal. Att de räknas som två 
separata gods har att göra med deras ursprungliga 
ägare, och hur det gick till när de donerades till staten 
en gång i tiden.

– När Carl August Wicander lät donera Harpsund 
till staten 1952, skrev han att överskottet skulle gå till 

statens fastighetsverk. Yxtaholm, å sin sida, donerades 
så sent som 1984 från en man som hette Helge Molin, 
och han skrev i sitt testamente att överskottet skulle gå 
till Länsstyrelsen i Södermanland för att gynna natur-
vården i Södermanland, berättar Per Rudengren.

Godset Stenhammar arrenderas sedan 1965 av då-
varande kronprinsen – och sedermera vår nuvarande 
kung – Carl XVI Gustaf. Detta sedan den före detta 
hovmarskalken Robert von Kræmer testamenterat 
det till svenska staten 1903.

Att sköta om statliga gods skiljer sig på vissa sätt inte 
från att sköta om andra typer av gods. Ekonomin 
måste gå ihop, men eftersom det rör sig om så många 
fastigheter över så stor mark måste arbetet planeras 
in i detalj.

– Byggnadsunderhåll skulle jag säga är den stora 
utmaningen. Vi pratar om gamla och stora kultur-
byggnader där det behövs fixas saker hela tiden, säger 
Per Rudengren.

– Till exempel har vi totalt kring 170 tak, och 
utöver det har vi över tusen djur på de tre gårdarna 
ihop, fortsätter han. 

Sen lägger Per Rudengren till:
– Så det är ett arbete som aldrig tar slut – men det 

är en rolig utmaning också! l

i hjärtat av Sörmland

Text: Jon Forsling
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Fakta Sörmlands statliga förvaltningar:

HARPSUND: Ligger 12 kilometer från Flen. Harpsund har en total area av 1 654 
hektar, varav 1 051 hektar är produktiv skogsmark och 641 hektar övrig mark.
Harpsundsnämnden har hand om driften av jord och skogsbruket medan Statens 
fastighetsverk förvaltar representationsdelen av Harpsund, det vill säga huvud-
byggnaderna, trädgården och parken.

YXTAHOLM: 1984 donerade Helge 
Molin Yxtaholms gård till Svenska 
Staten. I testamentet angav Helge 
Molin att överskottet från fastigheten 
skulle gå till att gynna naturvården i 
Södermanlands län. Den totala arealen 
uppgår idag till 368 hektar, varav åker-, 
betes- och övrig mark är 158 hektar 
och produktiv skogsmark är 210 hektar. 
Alla fritids- och permanentbostäder är 
uthyrda, åkermark, jakt och fiske samt 
större del av lokalerna är utarrende-
rade.

STENHAMMAR: Ligger strax utanför Flen. Egendomen omfattar totalt 2 200  
hektar mark. Av detta är 1 400 hektar produktiv skogsmark, 450 hektar åker och 
bete. Resterande areal är impediment och övrig mark. Impediment kallas skogs-
mark med låg produktionsförmåga, till exempel berghällar, mossar och  
blötmarker.

KÄLLOR: STENHAMMARSGODS.SE, HARPSUND.SE   Foton från hemsidorna

Harpsunds ladugård.

Yxtaholms gård.

Stenhammar.

Foto: M
attonstock
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Heter det såningsmaskin eller såmaskin?
Utställningen Åker som berättar om åkerbrukets historia under 500 år är ett intressant 
utflyktsmål för den vetgirige. Den visas permanent i Julita gårds ladugårdskomplex.

Lila morötter
Morötter var från början lila. Den moderna orange moroten existerar 
bara för att holländska odlare i slutet av 1700-talet odlade muterade 
stammar av den lila sorten. Den blev fort populär för sin söta smak  

och att den inte färgade av sig som den lila gör.

Bli svinnsmart 
MED MINIMERINGSMÄSTARNA

Delta i tävlingen som minskar matsvinnet hemma 
hos dig! I Trosa och Nyköping har familjer under ett 
år jobbat för att minska sitt svinn. Genom nätverket 

får de kunskap och råd till hur de kan göra. 
 

Globalt slängs en tredjedel av allt som produceras. 
För en barnfamilj är det en kostnad på cirka  

6 000 kronor per år. Något som behöver ändras  
för att minska klimatpåverkan.

är vinkel på eggen  
som gör Ekas knivar 
garanterat rakblads- 
vassa och hållbara.  
Eka är Eskilstuna- 
företaget vars knivar 
är kända över hela 
världen för sin kvalitet. 
De har tillverkat knivar 
sedan 1882 och gör allt 
från den minsta pennk-
niven till knivar särskilt 
designade för olika 
yrkesgrupper.

40grader

Guldmedalj 
FÖR BÄSTA MJÖLKEN

Grattis säger vi till Ann-Mari Svedberg och 
Carl Persson på Boglötsgård som tog emot 
guldmedalj från självaste kungen under en 

ceremoni i Stockholm. Priset delas ut sedan 
1958 av LRF för att uppmärksamma och 

prisa mjölk som under längre tid haft högre 
kvalitet än de krav mejerierna har.

Foto: Jann Lipka    KÄLLA: LRF

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. Lämna inte  
Nyköping hungrig.

www.nykopingsguiden.se

Hamnen.

Stora Torget. Svärdsklova.

Storgatan.
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Vandring med  
sörmländska smaker

Vandring är det nya svarta och Sörmlandsleden noterar en rekordökning  
i antal medlemmar. Med den nya generationens vandrare följer också  

andra matvanor – gärna trerättersmiddag med lokala smaker.
Text: Susanne Sawander  |  Foto: Karin Reibring
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I början av 00-talet bestod föreningen 
Sörmlandsleden av 200 medlemmar. 
Idag har antalet ökat till 5 000. Siff-

rorna bekräftar med råge trendspaningen 
att vandring seglat högt upp på listan över 
det mest hypade man kan ägna sig åt på 
fritiden. 

– Sannerligen, det är tydligt att en ny 
generation upptäckt Sörmlandsleden, 
säger Håkan Lindqvist som är ordförande  
i föreningen Sörmlandsleden.

Han pekar framför allt på en allmän 
hälsotrend där vandring erbjuder en 
perfekt kombination av friluftsliv och 
äventyr. Men det ökade vandringintresset 
kan också härledas till en längtan efter det 
okomplicerade, en smula lugn och ro i vår 
ofta hektiska tillvaro. Att ge sig tid och gå 
på utflykt i den egna närmiljön, står för 
just det. En undersökning från Svenska 
turistföreningen visar också att de flesta 
vandrar i närheten av hemmet. 

Sörmlandsledens främsta framgångsfak-
tor är att den finns runt knuten för oss som 
bor i länet och att den erbjuder vandring på 
alla nivåer, konstaterar Håkan Lindqvist.

– Det är enkelt att ta sig ut, kräver 

ingen dyr utrusning eller särskilt mycket 
planering. Vi märker också att sociala 
medier har stort genomslag, folk knyter 
kontakter, tipsar varandra och vandrar 
tillsammans. Sörmlandsledens varumärke 
är starkt idag och det är jätteroligt.

Med fler unga, barnfamiljer och andra 
som inte givet växt upp i vandringskäng-
or, har både behov och förhållningssätt 
till friluftslivet förändrats. Det här märks 
tydligt när det kommer till mat. Egen 
matsäck att avnjuta på lämpligt ställe 
är förstås svårslaget och något som de 
flesta fortfarande föredrar. Källor med 
dricksvatten, vindskydd och grillplatser 
finns utmärkta på etappkartorna på den 
välfyllda hemsidan.

– På rastplatserna vid etapperna 
30–36 finns även pannkakslaggar,  
tipsar Eva Freidmann, erfaren vandrare 
och före detta ledamot i föreningen 
Sörmlandsleden. 

Men en stor grupp ser gärna att utflyk-
ten bjuder på mer smaklig finess än macka 
och termoskaffe. Dessutom kan det vara 
skönt att slippa packning.

Hav, skog, mossar och 
berg får du uppleva längs 
Sörmlandleden som är väl 
utmärkt med skyltar.

Vit näckros finns det 
gott om i Sörmlands 
många insjöar och 
vattendrag.
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– Det finns gott om vackert belägna och 
riktigt bra matställen längs leden där man 
kan starta alternativt avsluta sin vandring 
med fika, lunch eller middag. En del av 
dem har bara öppet under högsäsong 
så man bör kolla öppet tider, råder Eva 
Freidmann.

Hon nämner Södertuna slott utanför 
Gnesta, Skottvångs gruva, Malmköpings 
camping, Stora Djulö utanför Katrine-
holm, Stjärnholms slott mellan Nykö-
ping och Oxelösund samt Nynäs slott 
norr om Nyköping som några exempel. 

Eller varför inte övernatta mitt i skogen? 
På senare år har flera bed & breakfast 
poppat upp längs leden. Här erbjuds inte 
bara nattlogi utan även frukost i det gröna.

– Utbudet har inte bara ökat, det har 
också breddats. En del söker det enkla, 
andra vill berömma sig själva efter  
dagens rutt och lyxa till det och det  
här har öppnat upp för nya marknader. 
Som exempelvis olika vandringspaket, 
en nisch som vi definitivt kommer  
att få se mer av, tror Håkan Lindqvist.
Virå bruk, söder om Nyköping lockar  

med guidad vandring blandat med kajak-
paddling med efterföljande badtunnebad 
och vildmarksinspirerad trerätters middag.

– Naturupplevelser där maten spelar en 
central roll är en tydlig trend. Många söker 
något genuint, konstaterar Tobias Kjell på 
Mer Aktiv som står för guidningen.

Han får medhåll av Lena Gawell på 
Rocklösa gård utanför Stjärnhov som 
erbjuder vandringspaket med övernatt-
ning och full service och tydligt fokus på 
närproducerat och hemlagat. Här förses 
vandrare med såväl matsäck som karta 
samt transfer ut till leden. Väl tillbaka 
väntar bastu och tre rätter med sörm-
ländska smaker. 

– Vi samarbetar med flera lokala 
producenter och i regel blir det viltkött, 
lokalt fångad fisk eller ekologiskt kött från 
gården. Vi serverar gärna ost och korvar 
från trakten, bröd bakar vi själva.  
Mitt nästa steg är att föra in våra vilda 
örter på menyn.

Med andra ord – det finns fler än ett skäl 
att hänga på trenden – det är dags för en 
utflykt. l

Perfekt brasa för korvgrillning vid Marvikarna. Utsikt från Simonsberget.

Några exempel:

• Södertuna slott 
• Skottvångs gruva
• Malmköpings  

camping
• Stora Djulö
• Stjärnholms slott 
• Nynäs slott
• Virå bruk
• Rocklösa gård

Smaklig 
finess 

längs Sörmlands-
ledenleden

:  25  :



Kerstin och Claes hjälps 
åt att lyfta den 25 kilo 
tunga osten Big Ben.
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I de gamla omklädningsrummen; för personal vid 
Hälleforsnäs bruk; ystas det i dag hantverksgjorda 
ostar i världsklass. Med sin jämna temperatur och 

luftfuktighet är bergrummen som ligger i anslutning 
till det gamla bruket här en perfekt plats att lagra 
ostar på. Det var det som fick Jürss mejeri att flytta hit 
från Flen 2016. Redan under 2018 kommer bergrum-
men att vara färdigställda och då ostarna kan flytta in.

Bakom mejeriet står två eldsjälar. Claes och Kerstin 
Jürss som startade mejeri i Flen 2004. Tidigare verkade 
de i Jämtland där de utbildade hantverksmejerister och 
arbetade med att utveckla branschen för småskaliga 
ystare i Sverige. Kerstin engagerar sig fortfarande i 
både den svenska och europeiska branschorganisa- 
tionen för att få till fungerande vägledningar och 
regelverk för små mejerier.

– Det är viktigt att även vi som jobbar med hant-
verksproduktion får höras, så att inte alla regelverk 
utgår från de stora ost-tillverkarnas förhållanden och 
möjligheter, säger hon med en lätt suck. 

Att få stora och små producenter att samverka  
är viktigt menar Kerstin. Att nå dit kommer kräva  
fortsatt hårt arbete, men hon känner att det går  
i rätt riktning. 

I anslutning till mejeriet finns ostbutiken. Härifrån 
kan man se in i verksamhetens själva hjärta, där  
ostarna tillverkas. Det ger en extra dimension och 
känsla till det man väljer i ostdisken. Och här finns 
mycket att välja bland. Flera sorter kan kännas be-
kanta, men har andra namn än de man brukar hitta 
i ostkylen – och så har Claes och Kerstins hantverk 
såklart gett dem en alldeles egen karaktär.

Det är inte omöjligt att du kommit i kontakt med 
Jürss ostar i någon livsmedelsbutik eller på restaurang. 
Numera är de nämligen spridda över hela landet och 
namnet har blivit bekant för många. Även i Danmark 
kan man hitta Jürss, men än så länge inte i andra 
länder.

Världsmästarost
Mejeriets grossist Katrine Vogel, har ihärdigt under 
flera år tjatat på Claes och Kerstin att de ska ställa 
upp i World Cheese Award. Och hösten 2017 gav  
tjatet till slut resultat. Makarna Jürss skickade några 
av sina ostar till tävlingen som det året hölls i London.  
Tiden gick utan att man hörde något.

– Vi visste inte ens om osten kommit fram till 
tävlingen, säger Claes och Kerstin unisont. 

Claes förklarar att ostarna först skickades till  
Le Havre, där ostar från hela Europa samlades in,  
för gemensam transport vidare till London. 

Efter ett tag var tävlingen nästan bortglömd.  
Men så en kväll när de satt i bilen fick de samtal från 
en kollega i Norge som jublande gratulerade dem till 
ett guld för granbarksosten och ett brons för Sörm-
lands ädel i konkurrens med över 3 000 andra ostar.

De trodde inte sina öron! Tänk att deras ostar från 
Hälleforsnäs hade klassats som några av världens 
bästa!

Med två medaljer och internationellt erkännande 
tror man kanske att världens marknader öppnar sig. 
Men riktigt så fungerar det inte.

– Nej så är det inte säger Claes. Vi kan använda 
våra medaljer i marknadsföringssyfte, men det leder 
inte till någon större försäljning eller export annat än 
den vi redan har till Danmark.

World Cheese Award genomförs varje år och 
vandrar runt mellan olika länder. Det är en tävling 
som är känd i branschen men inte för gemene man.

– För oss ger vinsten inspiration och är ett bevis  
på att vi gör rätt, säger Kerstin. 

– Och visst har försäljningen ökat något, framför 
allt har granbarksosten fått uppmärksamhet. I år 
arrangeras tävlingen i Bergen och troligtvis kommer 
någon av Jürss ostar vara med och slåss om medalj 
även där. l

ostar i världsklass
Det händer en hel del runt Jürss och deras ostar just nu!  

Året började med guld och brons i ostarnas världsmästerskap. Snart kommer 
bergrummen i Hälleforsnäs att fyllas med nya ostar, men innan dess  

kan kanske en liten ostprovning locka?

Text: Catarina Bennetoft  |  Foto: Per Groth
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Linnéa

Granbarksosten

Sörmlands ädel

Tomme

Ostar från Jürss mejeri
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Linnéa
En mjuk, mild vitmögelost som 
bjuder på mycket arom utan att 
vara stark. Tanken är att den ska 
vara ”snäll” – och en ost som 
alla kan gilla och känna igen. 
Den påminner lite om brie, 
är lite syrlig och har en ton av 
champinjon vilket är karaktä-
ristiskt för milda vitmögelostar. 
En klassiker på ostbrickan där 
den balanserar de lite starkare 
ostarna. Förutom på ostbrickan 
passar Linnéa på smörgåsen, 
gärna med lite tomatmarmelad  
eller grönsaker. Perfekt för 
picknicken.

Granbarksosten
Är lite speciell eftersom den 
helst ska ätas varm för att 
komma till sin fulla rätt. Osten 
är en kittost med lite vitmögel. 
Runt osten sitter granbark. När 
granbarksosten värms i ugn blir 
den lagom mjuk att doppa bröd 
och grönsaker i. Servera den 
som en egen liten måltid eller 
på en buffé, gärna med ett glas 
vitt vin från Alsace eller en mjuk 
pinot noir. En ost räcker till tre 
till fyra personer som förrätt. 
Nu på sommaren kan du lägga 
den i folie och sedan på grillen 
– ett perfekt tillbehör till annat 
grillat.

Tomme
En bondost som säljs både ung 
och lagrad. Den unga osten är 
ren och enkel i smaken, men 
ändå fyllig med lite syra, mild 
arom och mycket av mjölk- 
smaken kvar. Lagrad Tomme  
blir fylligare. Blommar ut i 
smaken och upplevs något 
starkare. Tomme är en osttyp  
som förr ofta gjordes i hemmen. 
I grunden är den en vitmögel-
ost men med lagring tonas den 
karaktären ned. Internationellt 
används vildmögel till denna 
typ av ost vilket ger den lagrade 
osten speciell karaktär. En ung 
Tomme passar i samma sam-
manhang som Linnea, men som 
lagrad lever den ett eget liv och 
blir fastare i konsistensen. Nästan 
som en hårdost.

Sörmlands ädel
Är sedan länge den ost som 
Jürss producerar och säljer mest 
av. Det är en blåmögelost som 
rymmer mycket smak utan att 
vara stickig som blåmögelostar 
kan vara. Sörmlands ädel har en 
rund, fyllig smak med både syra 
och arom. Den passar till det 
mesta: på ostbrickan, på bröd-
skivan och på nygrillat kött. Eller 
smulad i en kall gräddfilssås. 
Det är också en god ost till jul, 
då den mycket passande möter 
julens kryddiga och söta smaker. 
I glaset serveras ett portvin eller 
ett kraftigare rödvin.

Big Ben
I famnen på Claes och Kerstin 
(sidan 27) vilar deras senaste 
25-kilos skapelse: Big Ben. 
En hårdost som lagras i minst 
18 månader. Det är en torr, hård 
och spröd ost som inte kan hyvlas 
utan äts i bit tillsammans med 
ett glas kraftigt rött vin. Big Ben 
står ut för sig själv och behöver 
inga tillbehör eller sällskap av 
andra ostar. Den kan liknas vid 
parmesan, men är inte lika hård. 
Big Ben är en av de ostar som ska 
lagras i bergrummen.

Mer  
om ost
Vill du lära mer om ostar och om 
hantverket att ysta? På Jürss mejeri 
arrangeras visningar, provningar  
och kurser.

Granbark kokas till 
granbarksosten och  
i den stora grytan 
rörs mjölk till ost.
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Vi väntar på trottoaren utanför pizzeria  
Fazana i centrala Nyköping. Vi har avtalat  
tid med Tony Gerasovski som dyker upp i  

dörren, låser upp och hälsar oss välkomna. Pizzerian 
har sedan några år inte lunchöppet. Det finns inte 
längre tid för det. Däremot är det ofta fullsatt på  
kvällarna. Många av gästerna är barnfamiljer och  
stamkunder, men också långväga gäster, som läst  
om Fazanas pizzor, kommer hit. Fazana blev ju känt  
långt utanför Nyköpings gränser när Tony vann  
SM i pizzabakning 2011.

 
En pizzabagare 
Det är en varm ”hemmakänsla” på Fazana. Oliv- 
gröna väggar möter brunbetsade träpaneler. Borden 
är generöst tilltagna för många att samlas runt  
och det öppna köket lockar gästerna att se 
på när pizzabagarna med vana händer  
snurrar pizzadegen till stora tefat.

När Tonys pappa, Danne Gerasov-
ski, hastigt blev sjuk och familjerestau-
rangen behövde någon som tog vid ett 
tag ställde Tony upp. Tony jobbade då 
i Stockholm med vinimport men tvekade 
aldrig.

– Jag kunde inte baka pizza, men hade ju sett 
hur man gör sedan jag var liten, berättar Tony. Det 

gick lite knackigt i början men efter ett tag fick jag in 
finesserna.

Tony fortsatte att hjälpa till under helgerna också 
efter det att Danne blivit frisk. Under en helg dök  
det upp en banner på datorn med frågan ”Vill du  
bli Sveriges bästa pizzabagare?”

– Jag tvekade inte en sekund – bara tryckte på 
ja-knappen, skrattar Tony och berättar att det var  
ont om tid att få in ett tävlingsbidrag. 

– Jag ville skapa en pizza med lokal anknytning 
och på den tiden fanns en Bisonfarm utanför Ny- 
köping, så jag for dit köpte kött och skapade min  
pizza, berättar Tony och fortsätter berätta att efter  
tre veckor kom beskedet – grattis du är en av fyra  
som gått till final!

En vinnare
En hedersvärd andra plats blev det med 

Bisonpizzan, men Tony var inte nöjd. 
Istället for Tony hem och tog fram en ny 
pizza att tävla med. En riktig lyxpizza 
med hängmörad kronhjort, skogssvamp 

och lingon – smaker från Sörmland av 
skog och jakt var den röda tråden i 2011  

års tävlingsbidrag. En pizza som gjorde  
Tony till vinnare och satte Fazana på  
den svenska pizzeriakartan.  

Från pizzeria  
till pizzafabrik

Text: Catarina Bennetoft  |  Foto: Per Groth

Ödets nyck och lite tid över i pizzabakningen på Fazana ledde till  
både en första plats i Pizza-SM och en pizzafabrik med handgjorda pizzor.  

Hur det gick till berättar Tony när Stolt Mat hälsar på.

2011
Utsedd till Sveriges  

godaste pizza

:  30  :



Tony Gerasovski med 
en salamipizza färdig 
för ugnen.
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En pizza som gästerna ännu fråg-
ar efter. Med vinsten ökade också 
intresset för Fazana. Media upp-
märksammade familjen Gerasov-
ski och många var de långväga 
gästerna. Borden var fullsatta 
både till lunch och middagar. 
Men tiden däremellan hände  
det nya saker.

En fabrik blir till
Tony kom på idén att baka pizzor 
också mellan lunch och middag 
och tog kontakt med en lokal 
handlare.

– Jag frågade om han var 
intresserad att sälja frysta, hant-
verksbakade premiumpizzor och 
det var han, berättar Tony. De 
var också ekologiska – de första i 
Sverige. 

Initialt stod Tony på Fazana och bakade mellan 
lunch och middag. Han byggde upp ett pizzabaksys-
tem som han sedan tog med till den fabrik som skulle 
bli. För de frysta pizzorna väckte intresse och den 
stora livsmedelskedjan ville ta in Tonys pizzor i det 
centrala sortimentet.

Tre månader efter att de fått kontrakt 
var fabriken klar i Nyköping och 
kapaciteten ökade radikalt. 

– Det har skett lite av en revolution 
i pizzavärlden, berättar Tony. Tack 
vare att kockarna också börjat baka 
pizzor har pizzan fått ett uppsving – 
både i innehåll men framför allt i pris-
sättningen, fortsätter han. Pizzan har 
kostat runt 70 kronor i många år men 
nu höjer ingen på ögonbrynen om 
pizzan kostar 140 kronor. Det skapar 
möjligheter att utveckla vidare.

Pizzorna som bakas i pizzafabriken 
säljer man också till restauranger. 
Det är framför allt pizzabottnar med 
ost och tomatsås de köper och som 
kockarna kan förädla på sitt vis på 
sina restauranger. Men också färdiga 
pizzor säljs, framför allt till säsongs- 
restauranger.

Bara under sommaren 2017 bakades 250 000  
pizzabottnar utan fyllning i fabriken. Annars bakas  
cirka 4 000 pizzor med fyllning om dagen. De bakas  
för hand, men med hjälp av snabba ugnar och  
transportband flyttas pizzorna snabbt mellan de  
olika momenten. Precis som på Fazana fast större. l

Fazana
De mest populära och sålda 
pizzorna är än idag de tradi- 
tionella – Vesuvius, tätt följd av 
kebabpizzan (inte så traditionell), 
Capricciosa och Hawaii. 

Under 2018 kommer Hemglass 
också sälja Tonys pizzor vilket 
innebär att man ökar sin pro-
duktion. 

Fazana startade 1976 och har 
varit i samma lokal sedan 1979.
Tony tror att det är den äldsta 
pizzerian som drivs av samma 
ägare i Sverige.

Den första pizzan som bakades  
i fabriken var salamipizza.

I pizzafabriken bakas  
pizzorna för hand.

:  32  :



0771-350 350 | sormlandssparbank.se 

Vi är med och gör gott för bygden
Sörmlands Sparbank återinvesterar en del 
av vinsten i sånt som gör gott för bygden. 
Det gör vi för att vi vill vara med och bidra 
till ett Sörmland som är attraktivt att besöka, 
bo och verka i.

Intresset för bra, nyttig och närodlad 
mat skapar tillväxt och jobb i Sörmland. 
Självklart är Sörmlands Sparbank med och 
finansierar Stolt mat i Sörmland.

»Sörmlands Sparbank – 
ingen vanlig bank.«



Med paj i bagaget
Nya Zeeländare
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Krämig köttfärsfyllning  
i frasig pajdeg.
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Tom Simpson flyttade med sin svenska kärlek 
från Nya Zeeland till Sverige och Forssjö för 
några år sedan. Med sig i bagaget hade han 

delikatesser, typiska för Nya Zeeland.
– I tanken hade jag också de matiga och smakrika 

pajer som är så typiska för Nya Zeeland och som jag 
visste jag skulle sakna när jag flyttade till Sörmland, 
berättar Tom på ren svenska kryddad med Nya Zee- 
ländsk dialekt.

Efter att ha installerat sig i det nya hemlandet star-
tade Tom ett importföretag och började sälja chutney 
och relish från hemlandet. Men det var tanken på att 
baka de saknade pajerna som drev honom vidare. 

– Pajer är vardagsmat på Nya Zeeland. Man äter 
gärna en paj till lunch, tar en med på vägen, en så 
kallad grab’n go, berättar Tom. All älskar pajer där 
och fyllningarna varierar med smaker från världens 
alla kök – som curry och kyckling, ägg och bacon, 
fetaost och tomat, pulled pork och så vidare. 

Tom lärde så småningom känna kocken Mattias 
Wijkmark som var nyfiken på nya utmaningar.

De träffades i Forssjö där barn, familj och träning 
förde dem samman. Snart nog fann de också ett 
gemensamt intresse för mat och utveckling. 

De hyrde in sig under helgerna i ett storkök och 
bakade frasiga pajer med olika men matiga fyllningar. 
Samtidigt köptes en speciell pajvagn i Tyskland.  

Med den skulle de erövra Sverige och sprida de frasi-
ga pajerna på idrottsevent och musiktillställningar.

Det blev inte riktigt så.
Istället såldes pajerna så fort de kom ur storkökets 

ugn. Ryktet om de matiga pajerna hade spridit sig 
och efterfrågan ökade ständigt. Köket och helgerna 
räckte inte längre till för att tillgodose efterfrågan.

Under sommaren 2016 fick de tag på en tom  
industrilokal i Katrineholm. I februari 2017, efter 
omfattande ombyggnationer, var tillverkningen i full 
gång. Idag produceras cirka 1 000 pajer om dagen i 
den moderna produktionsanläggningen. 

– Det som begränsar oss nu är infrysningen. 
Chockfrysen hinner inte med, säger Mattias som 
ansvarar för produktionen. En chockfrys fryser 
blixtsnabbt in de nygräddade pajerna och på så sätt 
bevaras smaker och frasighet i pajskalet.

Nya chockfrysar kommer installeras eftersom före-
taget NZ Craft Pies fortsätter att expandera.

– Vi har nu femdubblat produktions- och försälj-
ningsytan i fastigheten och håller på att bygga ut. 
Vi ska öka produktionen till cirka 10 000 pajer om 
dagen, säger Tom.

– Vi har också tagit fram konsumentförpackningar 
så att våra pajer kan säljas i livsmedelsbutiker och inte 
bara till restauranger, caféer, pubar och liknade som 
idag, berättar Tom och Mattias i mun på varandra. 

Frasiga portionspajer med smaker och ursprung från  
Nya Zeeland sprids numera från Sörmland och ut i landet av 

två entusiastiska pajbagare med siktet inställt på export.

Text: Catarina Bennetoft

Glada pajbagarna Tom Simpson och Mattias Wijkmark. 
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Efterfrågan ökar också lokalt. Idag har de en liten 
butik i anslutning till bageriet dit kunder kommer 
och köper frysta pajer och andra delikatesser. Men 
läget i industriområdet där många arbetsplatser finns 
öppnar upp också för andra möjligheter.

– Vi ska öppna ett café här i våra lokaler, säger 
Tom. Inredningen kommer självklart vara Nya 
Zeeländsk men lite industriell. Vi kommer också  
servera andra Nya Zeeländska specialiteter – inte 
bara paj, fortsätter han glatt.

Planen är att öppna caféet i april/maj och sam-
tidigt då anställa fler i företaget. Idag är det tre som 
jobbar heltid inklusive Mattias och Tom, men de räk-
nar med att utöka med ytterligare två till under våren.

Idag bakas det cirka 10 olika sorters pajer. Fyll-
ningarna är rika både i smak och innehåll. Det som 
särskiljer dessa pajer från de vi är mer vana vid här i 
Sverige, är det frasiga deglocket och till viss del också 
fyllningen. Degen är en variant av smördeg, en så 
kallad shortcrust pastry som flakar sig fint i kanterna 
när det gräddas. Fyllningarna är helt utan äggstan-
ning utan istället är det stuvningar och ost som ger 
krämighet till pajen.

Utvecklingen av nya pajer börjar hemma i Mattias 
kök. Gillas smaken görs en ny provbakning – först 
100 pajer och sedan cirka 600. Fungerar receptet så 
görs slutligen det stora testet på 1 000 pajer. 

– Recepten måste alltid skalas om och anpassas. 
Det är inte bara att dubblera, säger Mattias. Då blir 
det lätt fel i proportionerna. Mängden kryddor blir 

lätt för stor eller att det blir för mycket vätska i för-
hållande till övriga ingredienser, fortsätter han.

Numera har Mattias bakat en hel del pajer så 
kunskapen om ingrediensproportionerna är god, men 
det måste ändå göras ett grundligt receptarbete för att 
få produktionen att fungera.

– Vi kan inte ha för många varianter ännu, det 
försvårar produktionen eftersom vi måste rengöra alla 
verktyg och maskiner vi använder mellan varje tillag-
ning, säger Tom. 

Han vet vad han talar om. Tom är utbildad livsmedels-
ingenjör och har därför god kunskap inom livsmedel 
och livsmedelsteknik, men framför allt kännedom på 
de krav som ställs och hur de bäst efterföljs när det 
gäller hygien och kvalitetssäkring.

Med sin bakgrund har Tom också ett oerhört 
starkt engagemang för livsmedelsproduktion i större 
skala. Han beklagar att Sverige har monterat ner 
sin livsmedelstillverkning till förmån för import från 
närliggande länder och beskriver starkt sin syn här.

– Det finns ju så bra råvaror i Sverige och entrepre-
nöriell drivkraft, men vi går miste om ekonomisk ut-
veckling om ingen förädlar råvarorna här, säger Tom 
och skakar på huvudet. Man är ju så duktiga i många 
andra branscher inom industrin, men låter mat- 
tillverkningen försvinna. Livsmedelsindustrin är 
bland den största globalt sett. Det är vansinne att 
Sverige som land inte lägger större energi på att 
förädlingen stannar kvar i landet. Ökad efterfrågan 
på råvaror från industrin leder till mer jordbruk och 
sysselsättning på landsbygden. Fabriksjobben blir 
fler och högkvalificerade jobb inom produktutveck-
ling, processoptimering, kvalitetssäkring och mycket 
mera. Det blir även synergier med andra branscher 
eftersom storskalig livsmedelsproduktion i världsklass 
kräver avancerad teknik och högre utbildningar. Vi 
måste också uppmuntra våra ungdomar att se de 
enorma möjligheterna inom livsmedelsindustrin. Jag 
hoppas verkligen på många nya jobb i framtiden som 
inte finns här idag.   

Mattias fångar Toms blick och avrundar samtalet 
med en vison.

– Vår ambition är att vårt företag ska växa och 
bli stort med en marknad både här och utomlands, 
men just nu lever vi för dagen och ser fram emot den 
expansion vi har framför oss. l

Sausage rolls.
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PAJfabriken NZ craft pies

Idag produceras  
cirka 1 000 pajer  

om dagen

Foto: Catarina Bennetoft
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I Strängnäs ligger Menigos stora centrallager. Häri-
från skickas livsmedel ut till landets restauranger 
och storhushåll. 

– Vi jobbar mycket med lokalt och närproducerat 
i hela landet, berättar Markus Femling sortiments-
ansvarig för lokalt och närproducerat. Vi har valt att 
peka på identiteten mer än platsen och närhet när vi 
marknadsför våra varor. Köparen får avgöra vad som 
är närproducerat.

Istället väljer Menigo att berätta om varorna med 
ursprung, vem som gjort dem och vilka förutsättning-
ar som råder. 

– Så även om vårt centrallager är i Sörmland har 
vi här närproducerat från hela landet. Men vi har na-
turligtvis lite extra koll på producenter här omkring, 
berättar Markus. Vi säljer bland annat marmelad från 
Finesserna och mjöl från Warbokvarn. Och jag är 
djupt imponerad av Ciderättikan från Flinkesta och 
de produkter som Pomologik tar fram. Sörmländskt 
mathantverk håller hög internationell kvalitet. 

Är det problem för en stor helhetsleverantör att ta 
in småskalig produktion?

– Oh nej, vi kan anpassa oss bara vi vet förutsätt-
ningarna i god tid. Det är viktigt att leveranserna 
kommer enligt beställning och att kvaliteten är jämn. 
Så det behöver inte vara stora mängder. 
Du talar om identitetsmat – vad innebär det?

– Det är ett marknadsfenomen som kunderna öns-
kar. De vill veta var maten kommer ifrån, vad som gör 
just den produkten speciell och är något man gärna 
betalar för. Även kommunerna vill idag ha mat med 
en lokal identitet. Idag har köparen lättare att accep-
tera förutsättningarna det innebär än vad man hade 

förr. Till exempel om en kommun köper in lokalt 
odlad potatis – då är den inte av prima kvalitet i april 
och inte heller skalad, men man väljer den potatisen 
ändå för identitetens skull.
Har ni ett stort sortiment av närproducerad mat?

– Vi jobbar med femtio olika lokala producenter 
spridda i landet. Vi har valt ut det vi tycker är riktigt, 
riktigt bra. Utvalt och nära.
Ställer ni krav på hållbarhet?

– Hållbarhet är viktigt för oss och vi vill att det 
ska vara det för våra leverantörer och kunder också. 
Nya kunder kan vi ställa krav på. Vi ställer tydliga 
hållbarhetskrav på våra leverantörer, vilket vi tror är 
avgörande för att driva branschen i rätt riktning.
Har det någon roll för kvaliteten?

– Ja, absolut, men det är framför allt den sensoris-
ka kvaliteten som är viktigast för våra kunder, men 
ibland kan den direkt kopplas till en ekologisk produk-
tion som exempelvis Warbokvarns produkter.
Hur får en producent in sina varor i ert sortiment?

– Först kontaktar man Menigo och gärna mig för 
att tala om förutsättningarna. Det är en helt annan 
värld här så det är viktigt för oss att hjälpa till och 
förklara. Man ska ta kontakt i god tid innan eventuell 
leverans. Man ska kunna leverera långsiktigt och 
regelbundet under minst 2 år. Så producenten måste 
lyfta blicken och planera sin produktion. Då kan vi få 
igång ett samarbete.
Har du några önskemål på produkter?

– Ja, jag skulle gärna se ett lokalt slakteri här 
i Sörmland men också ett lokalt mejeri för kon-
sumtionsmjölk. Sen önskar jag hitta en riktigt bra 
samarbetspartner på vilt. Det finns stort intresse och 
efterfrågan på det. l

Intresset för närproducerade livsmedel ökar inom restaurang och i storhushåll. 
Varor som en av Sveriges större grossister hjälper till att tillhandahålla. 

– Vi talar inte närproducerat utan lägger vikten vid varans identitet istället, 
säger Markus Femling på Menigo.

En grossist  
med näsa för lokalt

Text: Catarina Bennetoft

 

Hotell, konferens & restaurang 

0152-245 80 / info@hotellmalmkoping.se / www.hotellmalmkoping.se
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Med Stolt Mat skyltar 
märks den lokala maten 
ut i butiken.

:  40  :



Lokal mat ska säljas lokalt!
Intresset för lokalt producerade livsmedel ökar. Dagens unga konsumenter 
ställer krav. De vill veta var maten kommer ifrån och det är viktigare nu  
än någonsin. Det märker handlaren Emil Remröd i Katrineholm.

Text: Catarina Bennetoft

-Vi har under många år haft efter-
frågan på lokalproducerad mat 
från våra kunder, säger Emil 

Remröd som driver ICA Maxi i Katrine-
holm. Vi har gjort flera försök under åren, 
men det är svårt för små producenter att 
leverera utifrån våra önskemål. Därför  
har ambitionerna ofta runnit ut i sanden.

På initiativ av Stolt Mat har nu ett  
projekt startats för att öka andelen när-
producerade livsmedel i några större  
ICA butiker i Sörmland, däribland i 
Katrineholm. 

Tanken är att producenten binder sig 
att leverera en viss mängd varor under 
hela året. På så sätt kan de planera sin 
produktion och veta att de får avkastning, 
men även en möjlighet att expandera och 
driva utvecklingen. Nya produkter kan 
produceras utifrån efterfrågan och dialog 
med handlaren. 

Lokalproducerade livsmedel ska börja 
säljas 2018 under varumärket Stolt Mat. 

Emil Remröd är entusiastisk.
– Vi tycker detta är oerhört spännande! 

Att få möjlighet att lyfta fram lokala od-
lare, fiskare eller sylttillverkare i vår butik 
är något vi vill och är viktigt för oss, men 
framför allt för kunden. Det ekologiska 
sortimentet har ökat under åren, men nu 
ser vi en större efterfrågan på lokalprodu-
cerat, säger Emil. Det är framför allt de 
yngre kunderna som ställer krav. De vill 
veta varifrån maten kommer, vem som 
producerat och gärna hur. Därför tror vi 
på projektet. Att om vi är flera som köper 
in och med hjälp av Stolt Mat kan föra en 
dialog med olika producenter, så kommer 
vi lyckas.

Emil berättar att det finns ett liknande 
projekt som genomförts framgångsrikt i 
Småland under namnet Redig Mat. Men 
ännu är projektet här i Sörmland i sin 
linda.

– Det tar tid att gå från idé till hand-
ling, säger Emil. När vi väl hittar produ-
center som vill vara med och kan leverera 
utifrån våra kriterier, så behöver de tid 
att få fram varorna. Men vi har redan 
några lokala producenter som satsat 
och klarar leveranserna. Det är bland 
annat Julita Rapsolja och Björkviksägg. 

De lokala varorna kommer enligt Emil 
synliggöras väl i butiken, bland 
annat med Stolt Mat-skylt-
ning, men även insatser 
som en lokal matmark-
nad inne i butiken och 
att producenterna 
personligen kan 
presentera sina pro-
dukter. Men framför 
allt är det genom 
extern marknads-
föring i annonser 
och i sociala media 
som butiken kan 
skapa intresse.

– Jag ser en stor 
potential med varu-
märket. Det synliggör 
och utvecklar både oss 
i handeln och matpro-
ducenterna, men framför 
allt uppfyller vi kundernas 
önskemål, säger Emil. l

Emil Remröd, köpman 
i Katrineholm, är glad 
för satsningen på lokala 
livsmedel i butiken.
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Efterlyses! 
Mer lokal mat i den  
offentliga måltiden
Förra året vann Katrineholms offentliga måltider pris,  

LRF:s Silvergryta, för sitt arbete med lokalt producerad mat.  
Ett viktigt arbete som inte alltid är så enkelt som det skulle kunna vara.  

– Vi önskar att mera av den mat vi serverade var lokal, men tillgång  
och regelverk begränsar oss, säger Robert Henriksson,  

enhetschef för Mat och Måltider.

Text: Catarina Bennetoft

Sörmländsk falukorv från Mälarchark i Eskilstuna.
LRF´s pris

Silvergryta 2017 
kammade Katrineholms 

kommun hem för sitt arbete 
med att servera sörmländsk 

mat lagad från grunden 
i den offentliga 
verksamheten.
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Under längre tid har 
arbetet att knyta till sig 
lokala producenter pågått 

i Katrineholm och Vingåkers 
kommuner. Ett arbete som inte  
var självklart till en början.

– Att få lokala matproducenter 
att leverera sina varor var inte 
lätt, men efter samtal och träffar 
har vi nu hittat en framgångsrik 
lösning, berättar Robert Henriksson, 
enhetschef  Mat och Måltider. 
Nyckeln visade sig vara en central 
omlastning för att minska trans-
porterna för de lokala leveran-
törerna. Men också att vi har en 
ständig dialog. Vi löser eventuella 
problem tillsammans. Kan man 
inte leverera, så har vi andra 
inköpskanaler.

I Katrineholm och Vingåker 
levererar åtta olika producenter 
sina varor. Det är bland annat kött, 
viltkött, oljor och honung. 

– Vi skulle kunna handla av 
fler, men reglerna kring offentlig 
upphandling begränsar oss, säger 
Robert. Det är jättebra med 
upphandlingen, den behövs för att 
styra upp, men jag önskar att det 
fanns större utrymme för egna val. 

Offentlig upphandling är ett sätt 
att säkerställa att myndigheterna  
behandlar alla som vill göra 
affärer med offentlig sektor lika. 
Reglerna är de samma i hela EU, 
vilket innebär att myndigheterna 
endast ska ta hänsyn till det som 
köps utan lojalitet mot de inhem-
ska leverantörerna. Bästa vara till 
bästa pris styr.

– Jag kan ju undra varför jag 
ska köpa kyckling från andra 
sidan jorden när vi har svensk 
kyckling några kilometer bort – ett 
stort företag som till råga på allt 
sysselsätter många, säger Robert. 
Men det är så regelverket fungerar, 
men eftersom det är viktigt för oss 
att servera närproducerad svensk 
kyckling, ställer vi som krav att de 

är uppfödda enligt svensk djur-
skyddslag. Då får vi köpa svensk 
kyckling.

Robert berättar att han hade 
hoppats att regeringens livsmedels-
strategi skulle tydliggöra riktlinjer-
na och underlätta inköp av svenskt 
eller lokalt producerad mat, men 
han väntar på tydligare verktyg 
för det.

– Det saknas både information 
och riktlinjer hur vi skulle kunna 
göra för att öka den inhemska 
försörjningsgraden. Men vi jobbar 
vidare som vi gjort för att bjuda 
på så mycket lokalproducerat vi 
förmår.

Finns det några livsmedel som är 
svåra att hitta lokalt?

– Grönsaker! Där får vi vända 
oss till Östergötland. Odlings-
förutsättningarna är bättre för 
grönsaker där än här i Sörmland. 
Vi använder oss av en radie om 25 
mil för att kalla maten lokal, men 
vi handlar helst inom kommunen.
Är det dyrare med lokal-
producerat?

– Priserna är enligt budget, 
men med ökad efterfrågan ökar 
också priset. Det kan innebära att 
vi exempelvis inte alltid kan köpa 
så mycket vilt som vi vill beroende 
av tillgången.
Har ni någon strategi för att hålla 
kostnaderna nere?

– Vi jobbar ekosmart. Vi har 
idag andra matlagningstekniker 
som gör att vi kan minska kött-
mängderna, det som är dyrt, och 
istället öka vegetabilierna utan att 
för den delen minska på kvaliteten. 
Vi måste jobba mer i säsong. En 
utmaning är att få barnen att äta 
rotfukter. Men trenden vänder.
Vad innebär det?

– Många barn har vant sig och 
gillar nu våra stora salladsbufféer. 
De har olika rätter att välja bland 
och många fler väljer idag de 
vegetariska alternativen. l

Robert Henriksson brinner för bra mat till 
barn och gamla.

Sörmländska Falukorvens 
historia
Under 2015 kläckte Robert Henriksson 
idén att göra egen korv. Diskussioner 
drogs igång med Marie Larsson, vd  
på Mälarchark som nappade på idén.  
Eftersom korven skulle serveras i  
offentliga måltider fanns några  
kriterier att uppfylla. Dels sänka 
salthalten, minska fett och öka  
kötthalten och kryddningen. 

Köttet är hämtat från sörmländska 
gårdar och har en annan kryddning 
och rökning än traditionell falukorv.

– Vi döpte korven till Sörmlands 
Falukorv och serverar den regelbun-
det i våra offentliga restauranger, 
berättar Robert. 

– Fler kommuner serverar idag 
”vår” falukorv, berättar Marie Larsson. 
Eskilstuna och Strängnäs, men nu 
också i Trosas offentliga måltider 
bjuds det på sörmländsk falukorv. På 
Mälarchark jobbar vi med egna och 
andra varumärken på uppdrag, men 
det är extra roligt att få jobba med 
offentlig upphandling och våra lokalt 
producerade korvar.
Har ni andra innovationer på gång?
– Vi har tittat på möjligheten att göra 
egen gröt av lokala grödor, men där 
är vi är inte i mål än. Men tankar och 
idéer har vi för många nya innovatio-
ner framöver, avslutar Robert.
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Vi har blivit mindre självförsörjande när det gäller livsmedel. För att vända 
den negativa trenden har länsstyrelsen och regionförbundet startat arbetet 
med att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Södermanland. 

Text: Jon Forsling

-Det är en process i bred sam-
verkan med alla aktörer som är 
involverade i livsmedelskedjan 

från jord till bord, säger Ulrika Lundberg, 
landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i 
Södermanland.

Självförsörjningsgraden av livsmedel 
har sjunkit snabbt sedan EU-inträdet 1995. 

Den negativa trenden gäller både i hela 
landet och här hemma i Sörmland. Fram 
till början av 1990-talet var Sverige så 
gott som självförsörjande på baslivsmedel 
som spannmål, potatis, mjölk, kött och ost, 
med en självförsörjningsgrad på mellan 
85 till 90 procent.

Idag är denna siffra betydligt lägre, 
Sverige har en självförsörjningsgrad runt 
50 procent, vilket betyder att hälften av 
det vi äter importeras. 

En mängd olika faktorer brukar nämnas 
som anledning till detta – allt från att 
Sovjetunionens fall påverkade världsmark-
naden, till att avregleringar införts och 
dyrbar åkermark har låtits bebyggas.

– I Södermanland är en stor del av  

markerna lämpliga för spannmål, olje- 
 växter och vall. Det är inte samma 
odlingsförutsättningar för exempelvis 
rotfrukter och grönsaker på friland,  
säger Ulrika Lundberg. 

– Det innebär att vi har stor själv-
försörjningsgrad på spannmål och mindre 
på rotfrukter och grönsaker. Ett kyckling-
slakteri i länet gör att det produceras mer 
kyckling än som konsumeras, fortsätter 
hon.

Självförsörjningsgraden är dock inte 
så intressant att mäta på länsnivå, menar 
Ulrika Lundberg. Hon tycker istället att 
det är på regional eller nationell nivå som 
den bör mätas. 

Länsstyrelsen i Södermanland vill delta i 
att vända den nedåtgående trenden vad 
gäller självförsörjning. För att lyckas med 
detta jobbar man just nu med att ta fram 
en regional livsmedelsstrategi.

Länsstyrelsen och regionförbundet 
delar på huvudmannaskapet och målsätt-
ningen är att en regional strategi ska vara 
klar i slutet av 2018. Det finns ett flerårigt 

Hållbar mat i fokus

50
procents självförsörjnings
grad har vi i Sverige idag.

Ulrika Lundberg.
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Du har nyligen börjat jobba på läns styrelsen  
i Nyköping och har ansvaret för livsmedels-
strategin. 
Vad är en livsmedelsstrategi egentligen – för 
oss som inte är insatta?

– Det är ett mål och en vision med riktlinjer 
för hur regionen ska arbeta och kunna fatta 
beslut gällande livsmedelsförsörjningen. Den 
hanterar allt från offentlig upphandling till den 
lilla lanthandeln, men även miljö, ekonomi, 
hälsa och matkultur innefattas.
Varför gör ni en ny strategi när det redan  
finns en?

– Den tidigare strategin är bra men riktas 
främst till den färdiga måltidsupplevelsen och 
sekundärproduktionen. Den vi gör nu är mer 
heltäckande och innefattar också mer av pri-
märproduktionen. Vi gör riktlinjer till allt som 
rör måltiden och mat, från jord till bord.
Om vi får en ny regering, kommer ni få göra  
om strategin då?

– Nej, den ska gälla till 2030 enligt ett 
gemensamt beslut i riksdagen. Visst kan det  
bli små ändringar under åren, men helheten 
blir kvar.
Vem riktar sig livsmedelsstrategin till?

– Den nationella strategin riktar sig till 
myndigheter och stora företag, den vi gör 
regionalt berör främst länsstyrelsen, kommuner, 
företagare i länet och beslutsfattare. Den ger 
oss ett gemensamt mål att öka försörjnings-
graden i länet.

Vem är Karin?
Ålder: 25 år  Familj: pojkvän i Skåne, mor, far  
och syster bor i Enköping 
Bor: jag har nyss fått nyckeln till en lägenhet  
här i Nyköping  Utbildning: är utbildad agronom 
med inriktning landsbygdsutveckling i Uppsala
Roligast med nya jobbet: att få träffa alla enga-
gerade människor som finns här  
Favorit rätt: svårt, men vill jag impa blir det  
kåldolmar förutsatt att gästen har gjort sig 
förtjänt av denna arbetade läckerhet

Karin Larsson
hallå där...

Fotnot: Ulrika 
Lundberg har slutat 
sin tjänst som 
landsbygdsdirektör 
på Länsstyrelsen  
efter denna 
intervju gjordes. 
Hon jobbar nu som 
avdelningschef för 
Rådgivning och 
Företagande på 
Växa i Sverige.

samarbete mellan länsstyrelsen och  
regionförbundet kring matfrågor, bland 
annat genom projektet Stolt Mat, berättar 
Ulrika Lundberg.

– Ett av de övergripande målen i den 
nationella livsmedelsstrategin är att öka 
den svenska produktionen. Hur snabbt 
produktionsökningen kan gå är dock 
ovisst. Det är många faktorer som påver-
kar det svenska lantbrukets möjligheter att 
snabbt öka produktionstakten eller volymen. 
Bland annat påverkas möjligheterna av 
den jordbrukspolitik som är gemensam 
för hela EU och de svenska tillämpningar 
som görs, fortsätter hon.

Vilka förväntningar har du på en regional 
livsmedelsstrategi?

– Det här är ett efterlängtat startskott 
för en långsiktig utveckling av sörmländsk 
livsmedelsproduktion som ska leda till en 
ökad självförsörjningsgrad och regional 
tillväxt. Tydliga mål som bidrar till en 
ökad konkurrenskraft är nödvändigt för 
att få den sörmländska produktionen att 
växa, säger Ulrika Lundberg. l
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” Vi har stor självförsörjningsgrad  
på spannmål och mindre på  
rotfrukter och grönsaker.”
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Det finns flera svar på den  
frågan och genomgående 
för de flesta förklaringar är 

att terroir är (känslan av) smakskill-
nader eller speciella smakupplevelser 
som kan kopplas till den geografiska 
platsen. Terroir inkluderar växt-
platsens unika påverkan på frukten, 
bäret, grönsaken, spannmålet mm 
samt platsens klimat & jordmån. 
Dessutom lär traditionen ha betydel-
se utifrån hur man genom århund-
randen har valt ut grundstammar, 
sorter, odlingsläget, skördetid m.m. 
Hur man valt att förädla och utveck-
la det genuina på just den platsen. 
Dock finns de som hävdar att terroir 
till största delen handlar om mark-
nadsföring och att det definitivt är 
ett viktigt varumärkesskydd för vissa 
produkter… 

Kan du känna av den sörmländska terroiren?  
Gissningsvis så tror jag knappast det. Kan du känna 
skillnad på en äppelmust från Kullabygden och  
den som gjorts på dina egna sörmländska äpplen?   
Är du säker på vad det är som gör skillnaden? Är det 
terroiren? Kanske är det sorten och just känslan av 
att du själv har plockat dina bästa äpplen till ”bästa” 
musten som är stor bidragare till upplevelsen.

Där är jag övertygad om att vi har kärnan. Den egna 
upplevelsen, din förväntan, hur du mår just då, miljö 
och sammanhanget har större betydelse när du äter 
en måltid än var råvaran har odlats och förädlats. 
Oavsett om det är en unik terroir, superproffsig kock 
och en outstanding miljö så blir inte din eventuella 
bedömning på matupplevelsen högre än en fyra  
(av fem) om ditt sällskap sitter och klagar över  
personalens ”asfula” förkläden. Ser vi till ett annat 
scenario: en råvara som inte har någon ”unik terroir”, 

det finns kompetens hos den 
som tillagar måltiden, miljön är 
noggrant utvald och ditt sällskap 
är bara bäst! Då ser du inte 
förklädena, du märker inte att 
vattenglasen inte fylldes på alls 
för du har fokus på annat och 
maten är något av det bästa du 
någonsin ätit. 

Det är troligen få som känner 
skillnaden på en morot som  
odlats i Skåne eller i Sörmland 
och det man känner kanske 
främst är färskheten. Eller kanske 
är det skillnaden mellan en eko- 
logisk och en oekologisk morot 
som är mest markant. Är du 
en supersmakare så känner du 
säkert skillnad på en morot som 
odlats i sand och en som odlats i 
lerjord eftersom leran innehåller 

fler näringsämnen som ger en mer smakrik morot. 
Men det beror på, eftersom det är så många faktorer 
som påverkar smaken hos en morot innan tillag-
ningen, t.ex. odlingstemperaturen, när den skördas, 
sorten, hur den lagrats, transporterats och hur den 
packats.

”Kan man smaka på Hornudden” frågade Ebba, vårt  
6-åriga barnbarn på Hornudden, när hon hörde vad 
jag skrev om. Det kan man faktiskt! Den sommarrätt 
som vi serverar mest heter ”Smaka på Hornudden” 
och är en sallad som till stor del innehåller det vi skör-
dat dagen innan eller samma dag. Platsen Hornudden 
samlad på en tallrik – då kan vi snacka om terroir!! 
Eller hur var det nu? Hur som: Livet ska levas gott – 
välkommen att ta med dig bästa sällskapet för vi har 
fixat bästa miljön. l

Karin Sjöstedt, Hornudden

Krönika

Karin Sjöstedt pratar om terroir.

Smaka på en plats
Oftast används begreppet terroir när ett vin ska beskrivas och numera 
 även när det gäller spannmål, grönsaker, vilda växter och animalier.  

Vad är då terroir?
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Lördagen 14 april 2018 genomfördes 
den första smakrundresan som test för 
en mindre grupp gourmetintresserade. 
Initiativet är ett samarbete mellan Stolt 
Mat i Sörmland, Destination Eskilstuna, 
Tuna Trafi k och några av Sörmlands 
mathantverkare.

Bussresornas syfte är att på ett 
hållbart sätt tillgängliggöra den stora 
variationen och det breda utbud av 
lokalproducerad mat och dryck som
Sörmland har att erbjuda.  

 Under smakrundresan smakade 
vi oss igenom Printz Bageri och Kött-
butiken i Stallarhomen, Äleby Gård, 
Horn uddens Trädgård, Jürss Mejeri 
och Magdakullan. Alla företag dukade 
upp rikligt med smakprover och bjöd 
på historier om mathantverket. Ingen 
gick hungrig av bussen när resan 
nådde sitt slut.

 Besökare intresserar sig i allt större 
utsträckning för smakupplevelser och 

måltidsturismen har under de senaste 
två åren ökat rekordartat. Genom att 
skapa bokningsbara hållbara smakrund-
resor vill vi möta upp detta brinnande 
måltidsintresse. Därför arbetar vi till-
sammans över kommungränserna för 
att skapa fl er smakrundresor och smak-
upplevelser i toppklass!

Smakrundresorna går att boka både 
av företag och privatpersoner. Kanske 
ett nytt och spännande inslag för kom-
mande konferenser, möten, personal-
event eller kanske en dag för kompis-
gänget med det genuina intresset för 
den närproducerade maten, historien 
om platsen för tillverkning eller mötet 
med eldsjälarna som lever för hant-
verket.

Naturligtvis kommer det även att 
fi nnas möjlighet att handla med sig 
lite godsaker hem vid besöket hos 
respektive mathanverkare.

Smakrundresor 
i Sörmland!

VÄLKOMMEN 
ATT ANMÄLA 

DITT INTRESSE!

INSPIRERANDE

Vill du veta mer?
Skicka gärna in en intresse-
anmälan till:
matrundresor@tunatrafi k.se
Vi erbjuder exklusiv information 
om kommande smakrundresor.
 
 
Maria Ringström
Destination Eskilstuna

Bengt Jansson
Stolt Mat i Sörmland

Johan Hermansson
Tuna Trafi k



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

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

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

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

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

Vi mustar din frukt!

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

Har du för mycket ÄPPLEN
så köper vi deM gärna!

Besök vår gårdsbutik
FÖR ÖPPETIDER - SE HEMSIDAN

Sommar i Strängnäs, Mariefred
Stallarholmen och Åkers styckebruk

2 juni                Ångans Dag, Mariefred 
30 juni              Kreativa sommarmarknaden, Stallarholmen
6- 8 juli              Vikingafestival, Stallarholmen 
12-14 juli          Strängnäs Sommarfestival
20-21 juli          NM för Food Trucks, Mariefred
11 aug               SM för Gatumusikanter, Mariefred
25 aug               Vintagefestival, Stallarholmen
25 aug               Gruvans dag, Skottvång

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

Strängnäs - Mariefreds turistinformation, 0152-297 90
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Text: Catarina Bennetoft  Foto:

Med maten
som livsstil
Det är ren glädje att komma till  
Lou Norén och Mats Neihoff på gården 
Kalkugnstorps utanför Eskilstuna.  
Lusten och glädjen för verksamheten  
och närheten till naturen de har,  
smittar av sig. Här vill man  
stanna. 

Text & foto: Catarina Bennetoft

En stunds vila i solen passar 
Lou och Mats på att ta.
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Från storstad till självhushåll – hur kom 
ni på den tanken?

– Vi fann varandra lite på ”äldre dar” 
och upptäckte tidigt att vi hade en gemen-
sam dröm. Att driva självhushåll på landet, 
säger Lou, som tidigare arbetade som 
lärare och Mats, tidigare egen företagare, 
nickar instämmande. Vi ville båda leva 
nära naturen och årstidsväxlingarna med 
djur och odling. Vi letade inte i Sörmland 
först – tänkte att det var för långt bort  
från Stockholm och för dyrt. Men så  
fann vi Kalkugnstorp och föll pladask.  
Nu är vi här!

Vad producerar ni här på gården?
– Vi ville ha det småskaligt – lite som 

det var förr. Vi har valt gamla lantraser 
som linderödssvin, gutefår, skånska blom-
mehöns och nu också tre myskankor.  
Vi odlar köksträdgårdsväxter och även  
det med fokus på gamla kulturarvssorter 
som vi tycker ska bevaras, men vi har  
även ett litet musteri och förädlar en  
del av det vi odlar. 

Hur får ni tag på fröer till dessa ur-
sprungsväxter?

– Vi är med i en förening som heter Se-
sam, där medlemmarna byter fröer med 
varandra. Man kan inte köpa en hel säck 
på en gång utan får själv föröka de sorter 
man vill odla mer av, säger Mats. Det 
finns även kulturarvsfröer att köpa från 

en del mindre fröfirmor som exempelvis 
Runåbergs fröer. 

Hur avsätter ni det ni föder upp och 
odlar?

– Köttet säljer vi i köttlådor. Kunderna 
förbeställer och hämtar lådorna när vi 
kommer från slakteriet. Det är enkelt och 
smidigt plus att vi bygger relationer. Vi har 
en liten gårdsbutik och ett kafé som har 
öppet under sommaren, varje söndag från 
slutet av maj till slutet av september. Sen 
håller vi på att bygga upp REKO som står 
för rejäl konsumtion. 

Vad innebär det?
– Det är ett sätt för producenter och 

konsumenter att mötas. Via sociala media 
beställer kunderna vad de önskar utifrån 
vad producenterna erbjuder. Vi avtalar 
en plats och tid för utlämning där kunden 
hämtar de beställda varorna. På så sätt 
bygger vi affärsrelationer och ytterligare 
en omsättningskanal. Detta finns redan 
etablerat runt om i landet, också i Sörm-
land. Nu är vi i startgroparna för REKO 
Eskilstuna. Det blir kul!

Vilka utmaningar står ni inför?
– Vi ska starta äppelodling och cirka 

400 små äppleträd ska i jorden. Det är den 
första utmaningen, sedan ska all frukt, när 
den kommer, tas om hand. Det blir nästa, 
men det ser vi fram emot, säger Mats.

REKO
står för rejäl  
konsumtion.

Gamla lantraser som myskankor, gutefår och linderödssvin finns på Kalkugnstorp.
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Bara så där, starta äppelodling, kräver inte 
det en del kunskap?

– Jo, absolut, men så har det varit med 
allt vi gjort på gården. Vi har läst på, 
frågat och lärt av erfarenhet. För att lära 
mer om äppelodling har vi gått med i För-
eningen Sörmlandsäpplen. Det ger nät-
verket och kunskap, bland annat genom 
utbildningar. Med föreningen hoppas vi 
gemensamt återskapa Äppellandskapet 
Sörmland igen och öka självförsörjande-
graden på så sätt.

Vad ska ni göra med alla äpplen?
– Vi vill först och främst sälja dem som 

frukt, det kommer ju bli några ton. Men 
också förädla till marmelader, chutneys 
och framför allt till must. Vi har ett litet 
musteri där vi mustar egna äpplen, men 
också andras. Kommer man hit med 
äpplen så får man sina äpplen i form av 
must med hem. 

Vad är roligast med ert småskaliga själv-
hushåll?

– Att får prova på olika saker. Lära sig 
nytt, skala upp från en liten fröpåse till en 

större, säger Lou. Att producera kvalitets-
mat och leva nära djurens och naturens 
kretslopp. Att odla egen tobak till mitt 
snus, fyller Mats belåtet i. 

I vilken del har ni största inkomsten?
– Musteriet och köttlådorna står för de 

betydande intäkterna och på tredje plats 
kommer gårdsbutiken och kaféet. Vi vill 
ha många ben att stå på, det ger trygghet. 
Nu ser vi framemot att vi kommer igång 
med REKO. Där liksom på marknader 
hoppas vi få avsättning för vårt förädlade 
mathantverk och grönsaker. Men allt 
handlar om marginaler och att aldrig ta 
semester – vi lever vår semesterdröm. 

Hur ser ni på framtiden?
– Jag tror att vi måste öka självförsörj-

ningen i landet även regionalt. Som en 
liten producent med en varierad produk-
tion fyller vi en funktion i det samman-
hanget, men vi måste också lära ut vad 
bra mat är. Att mat måste få kosta. De 
som vill veta varifrån maten kommer och 
hur den produceras betalar gärna för den 
vetskapen och kvaliteten som de får. l

Mats Neihoff är glad  
i sina linderödssvin.

:  51  :



odlas mat  
till många
Det är svårt att förstå storleken på Ericsbergs slotts egendom.  
16 000 hektar är nästan 23 000 fotbollsplaner eller drygt en tredjedel av 
Vingåkers kommuns areal. Vad som produceras på all denna mark  
svarar Henrik Carlsson, som ansvarar för jordbruket, på:  
 – Det krävs flera ben att stå på i ett så här stort företag.  
Jordbruket är bara ett av dem, säger han.

Ericsbergs slott utanför Katrineholm 
är en av Sveriges största egendo-
mar och störst i Sörmland. Slottet 

ägs och drivs idag av Caroline Bonde 
Deichman tillsammans med hennes man 
Philip och en personalstab på ca 25 perso-
ner. För att få trygghet och lönsamhet i ett 
så stort företag behövs flera olika inkomst-
källor. På Ericsberg kommer de först och 
främst från skogen, därefter lantbruket, 
jakt, fastigheter och besöksnäring.

Stolt Mat träffar Henrik Carlsson 
som sköter jordbruket på Ericsberg, men 
driver även den egna gården Stenta med 
jordbruk och kycklinguppfödning.

Henrik, vad produceras på Ericsbergs 
jordbruksmarker?

– Det är fyra huvudgrödor – höstvete, 
maltkorn, höstraps och ärter som vi odlar 
på cirka 800 hektar och vi hyr ut cirka 
300 hektar ut för odling av vall som blir 
ensilage till hästar. 
Vad blir grödorna ni odlar?

– Höstvetet blir etanol och mjöl, säger 
Henrik. Antingen säljs det till någon kvarn 
här i Sverige, men det kan också gå på 
export. Vi säljer till en grossist så vi vet 
inte alltid vart vårt vete tar vägen, men att 
vi exporterar beror på en överproduktion 
av spannmål i Sverige på 20–25 procent. 

Text & foto: Catarina Bennetoft

 4
huvudgrödor odlas  
på Ericsbergs  
jordbruksmarker:
• Höstvete
• Maltkorn
• Höstraps
• Ärter

Henrik Carlsson visar stolt upp en liten del av odlingarna på Ericsbergs marker.

På Ericsbergs slott
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Maltkornet säljer vi till VikingMalt i 
Halmstad som mältar och skickar vidare 
till Skottland där det blir whisky. Vårt 
svenska maltkorn håller hög kvalitet så 
efterfrågan är stor i Europa. Höstrapsen 
går även den via grossist till Carlshamns 
mejeri som förädlar rapsen till olja eller 
margarin och en del hamnar i foder-
industrin. Ärterna blir proteinfoder till 
djur.
Vilka är utmaningarna för ett så här stort 
jordbruk?

– Tiden, säger Henrik med tryck. Vi 
måste veta när det är som lägligast att så 
eller skörda. Dessa perioder blir oerhört 
intensiva. Det arbetas från tidig morgon 
till sen kväll.
Finns det andra utmaningar?

– Vädret förstås, men det styr vi inte 
över, vi kan bara anpassa vårt arbete för 
att minimera eventuella skador, berättar 
Henrik och berättar att maskinparken är 
en annan stor utmaning. 

– Vi optimerar vår maskinpark vilket 
innebär att vi inte har en överkapacitet. 
Går något sönder mitt i skörden har vi 
exempelvis ingen extra tröska att ta in.  
Ett stillestånd är däremot så dyrt att det 
blir billigare att sätta reservdelar i en taxi 
från Skåne så vi kan reparera maskinen. 
Tid är stora pengar i denna verksamhet. 
Hur många arbetar inom jordbruket?

– Vi är sex personer när det är högsä-
song och under vintern två. Men de flesta 
är anställda på Ericsberg och byter bara 
arbetsuppgifter under lågsäsong.
Vilken säsong är tuffast?

– Det är hösten! Då ska 800 hektar 
skördas samtidigt som vi ska så 600 hektar. 
Resterade 200 hektar sår vi på våren.
Hur klarar ni av det?

– Då jobbar vi så länge det är ljust. 
Vissa dagar går jag inte ur skördetröskan 
utan får maten till mig i maskin för att 
inte behöva stanna. Jag jämför det med 
en lång flygtur där man sitter still i 16 
timmar. För mig är det inga som helst 
problem.

Hur orkar ni med den intensiva  
skördeperioden?

– Konstigt nog är det fortfarande lika 
roligt, säger Henrik leende. Det är ett års 
arbete som med skörden går till bokslut. 
Då får vi se resultatet av det vi jobbat för.
Hur tänker ni kring miljö?

– Vi driver ett konventionellt jordbruk, 
men vi har flera miljömål som vi uppfyller 
eller arbetar för, berättar Henrik. Hundra 
procent av gödningen – fosfor och kalium 
kommer från biogasanläggningen på Valla 
gård här intill, femtio procent av kväve 
likaså. Så andelen konstgödsel är idag låg. 
Vi anlägger skyddszoner runt vattendrag 
som samlar upp fosfor så att det inte 
rinner ut i vattnet.
Hur är det med maskinparken? Är den 
klimatsmart?

– Långsiktigt kommer vi bli fossilfria. 
Våra maskiner kommer drivas av solceller, 
förnybar diesel av tallolja, gas eller el. Än 
så länge är utvecklingen av klimatsmarta 
jordbruksmaskiner i sin linda, men det går 
fort och vi är på, säger Henrik. 
Henrik du har eget jordbruk – hur hinner 
du med att sköta det?

– Jag arbetar som konsult och jord-
bruksansvarig för Ericsberg. Det innebär 
att jag har ansvarar för arbetsplanering, 
budget, inköp och försäljning. Tack vare 
teknik och datorisering flyter mycket idag. 
Jag har också personal som är självgående 
och tar egna beslut. Det underlättar för 
mig och hemma ser det ut på ungefär 
samma sätt – jag måste finnas på plats och 
hoppar in när det behövs även i produk-
tionen.
Hur ser du på framtiden?

– Jag ser positivt på framtiden, säger 
Henrik. Det händer mycket inom jord-
brukssektorn och så länge idéerna finns 
och vi kan utveckla både här hemma och 
på Ericsberg så är det roligt. Målet är att 
hålla båda företagen, Ericsberg och mitt 
eget, intakta för att kunna driva dem vi-
dare åt familjerna så att nästa generation 
kan ta över så småningom. l

Vårt svenska maltkorn 
håller hög kvalitet och är 
eftertraktat i Europa.

Henrik Carlsson är 
ansvarig för jordbruket 
på Ericsbergs slott och 
det egna jordbruket.

Foto: Mattonstock
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TROSA.COM

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

Sommarbuffé
inkl, sill, lax & räkor 
En lunch i det 

medvetna köket
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 

Matlagnings-
kurser 

som inkluderar: 

• Fördrink med tilltugg
• 3-rätters middag

• Matlagningskompendium

Endast 695:-

Annons i samarbete med:

Matupplevelser vid havet
Hitta din favoritrestaurang på visitoxelosund.se
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Bästa matlagare på högstadiet i år är 
Rebecka Sjöstrand, Celine Eriksson och 
Lovisa Jonsson som tillsammans vann 
riksfinalen i årets Kockduell.

Vinnarrätten lagades av 
förutbestämda råvaror 
och blev till råstekt lax 
med pommes Duchesse 
och hollandaisesås. Rätt-
en hade balans i smaker 
och konsistens vilket 
vinnarkockarna tror var 
anledningen till vinsten.
 
Tävlingen avgjordes på Restaurangaka-
demien i Stockholm efter deltävlingar 
runt om i landet. Priset gav ett tillskott i 
klasskassan med 10 000 kronor, men syftet 
med tävlingen är att väcka intresse för 
kockyrket, ett yrke där det finns stor efter-
frågan. Arrangörer är Visita och skolorna. 
KÄLLA: VISITA

Närsjö gård har  
exceptionella råvaror

Närsjö gårds linderödssvin var en av fem som  
fick utmärkelsen Exceptionell råvara i höstas.  

Detta efter att några av Sveriges främsta kockar 
provat och bedömt råvaror från landets ambitiösa 

producenter i kategorierna fågel, gris och nöt. 
Henrik Norström från Lux restauranger i Stockholm 
ser detta arbete som nödvändigt för att få fram nya 
råvaror på marknaden och är viktigt ur ett hållbar-
hetsperspektiv. Mångfalden behöver ökas och där 

passar kött från Närsjö gård in.

exceptionellravara.se

Montessoriskola  
i Strängnäs vann

Kockduellen
Framstående kvinnor inom svensk gastronomi  
hyllades på Stellagalan som för första gången 
gick av stapeln i januari i år. Priset delas ut i nio 
kategorier för att hylla, lyfta och prisa kvinnor. 
Till 2017 års Stellabagare utsågs Maria Printz 
som har Printz bageri i Stallarholmen för att 
hon inte snålar med varken kunskap, kärlek 
eller smör och för att hon gjort stort avtryck – 
inte minst i bageribranschen.
 Med Stellagalan vill den ideella föreningen 
skapa fler kvinnliga förebilder för att visa unga 
kvinnor som söker sig till gastronomin att det 
går att göra karriär och trivas i branschen.

KÄLLA: STELLAGALAN

Kvinnor i fokus på

StellagalanFoto: Jonas Partheen

Foto: Jonas Partheen

Foto: Susanne W
alström
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Det har vuxit fram en företagsby  
i Vrena där sanna entusiaster  
engagerat producerar, förädlar  
och säljer sina alster – i sina butiker 
eller levererar till återförsäljare  
och till festen. 
 – Jag har verkat här i Vrena i 
40 år och startade Vrena Grönt en 
gång och sedan Vrena Vilt. Det är 
härligt att se att företagen utvecklas 
och att det kommer fler. Nu har vi 
fått tillskott i form av en boutique 
som komplement till det gröna och 
vilda, säger Christer Olofsson. 

Vrena
växer

Text: Catarina Bennetoft

Foto: Rocco Gustafsson
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Mellan Hallbosjön och Långhalsen ligger 
Vrena vackert inbäddat i den Sörmländska 
naturen. I utkanten av samhället, med 

vatten runt omkring har det vuxit fram en liten  
”företagsby” med företag som Vrena vilt, Erik på 
slottet, Vrena Grönt och Vrena Boutique. Alla med 
koppling till Christer Olofsson.

Det började för 40 år sedan när Christer startade 
Vrena Grönt med ört- och grönsaksodling i kruka. Ett 
koncept som växte. Till sist hade Christer 50 anställda i 
sina växthus. 1997 sålde han sin verksamhet och tänkte 
snickra hemma på gården.

– Det blev inte så långvarigt, säger Christer. Jag och 
våra söner, Erik och Jens, jagar och vi behövde ett slak-
teri för att ta hand om vårt vilt. Det byggde vi i garaget. 

Något senare byggdes ett av uthusen om till cate-
ringkök åt sonen Erik som startat Allt om Måltiden. 

– Där råder febril aktivitet än idag, bara i sommar 
ska Erik laga mat till 50 bröllop, säger Christer stolt. 
Utöver alla arrangemang han har på slottet i Nykö-
ping.

Så småningom växte slakteriet och blev till en vilt-
hanteringsanläggning. Nu är de gamla hästboxarna 
ombyggda till butik, lager och kylrum.

Hela familjen Olofsson är involverade i varandras 
sysslor. Tanken var att sönerna skulle ta över slakteriet.

– Nej, det har inte funnits tid till det ännu. Båda  
är fullt sysselsatta med sina företag och Erik och  
hans sambo Linda har också utökat verksamheten 
med Vrena Boutique, så jag får jobba vidare, säger 
Christer.

Slakteriet har vuxit under åren, från småskaligt  
med cirka 100 vilt att hantera till drygt 1 500 djur idag. 
Flera jaktlag från trakterna runt omkring har avtal 
med Christer och kan lämna sina djur själva i ett  
yttre kylrum. Djuren ska då vara organbesiktade  
av en certifierad besiktningsman. 

– Vårt viltslakteri är godkänt, berättar Christer. 
Det innebär att veterinären kommer hit och besiktar 
djuren. Då ska besiktningsmannens protokoll finnas  
till varje djur. Annars får jaktlagen hämta tillbaka  
och det händer ibland.

Efter besiktning tas djuren omhand. Först häng-
ningsmöras de, olika tid beroende på djur och ålder. 
Därefter tar de tre styckarna vid. De styckar, vaccum- 
packar och fryser in. Flödet och hygien är viktiga  
faktorer att ta hänsyn till. 

En del av köttet förädlas till korv, både färska och 
rökta, men man gör också andra rökta produkter. 

– Vi har 14 olika sorters korv, säger Christer och 
sträcker på sig. Två av dem har vi fått pris för. 2016 
blev det silver i Matverk med den Sörmländska 
Skogskorven tillsammans med Mälarchark och  
Högtorpsgård och 2014 fick vår Viltsalami guld-
medalj i Chark-SM. 

Det är Mälarchark som producerar och röker kor-
varna. Ett välfungerande samarbete där man hjälps  
åt att ta fram nya sorter.

Köttet säljs till restauranger, också till Eriks catering, 
men mest säljs i den egna butiken. 

– Vi har många besökare här, säger Christer. 

Kyldisken är fylld  
av vilda delikatesser.

Foto: C
atarina Bennetoft
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Många är stamkunder och de som handlar köper 
på sig en hel del. Vi kan ha lördagar med över två-
hundra inslag – alltså minst fyrahundra personer som 
passerat eftersom de flesta kommer i par. 

Att det numer finns flera verksamheter att besöka 
runt gården bidrar också till en ökad försäljning.

Vrena Grönt
Idag drivs Vrena Grönt av Anette  
Forsberg och Mika Niemi. Båda 
arbetade för Christer när han drev 
växthusen. De stannade kvar med 
nästa ägare, men fick sedan möjlig-
heten att själva ta över.

– Vi drog igång 2013 och satsade 
först på tomater och gurka, vilket vi 
ännu odlar, berättar Anette. Men idag 
har vi hyrt ut tomatodlingen till en extern 
producent, Kevin Walker. Ett nytt och spännan-
de sätt att arbeta där vi beställer det han ska odla och 
sedan tar vi över paketering och försäljning.

Med den lösningen har familjen kunnat utveckla 
den egna odlingen med 25 olika sorters sommarblom-
mor, grönsaker och nu också champinjoner. 

– Vi startade en gårdsbutik 2014 och vill ha så stor 
variation som möjligt att erbjuda här, berättar Anette. 
Vi har succesivt ökat utbudet och har nu planer på ett 
café, men också att sälja förädlade produkter.

Utöver den egna försäljningen säljer Anette och  
Mika till andra handelsträdgårdar, återförsäljare  
och butiker.

– Det låter konstigt att sälja till andra handels-
trädgårdar, men det kan vara svårt att hinna med att 
producera samtidigt som växterna säljs, så då hjälps 

man åt.
Som kund kan du vandra runt i växthu-
sen och plocka samman det du önskar 

köpa av blommor, krukor, grönsaker 
och förädlade produkter som saft  
och marmelad.

– Än så länge gör vi inte föräd-
lingen själva, säger Anette. Men 
vi har planer på att bygga om i ett 

växthus till musteri och kök under 
sommaren så vi kan ta tillvara på våra 

tomater och andra grönsaker på flera sätt. 
Till musteriet får kunderna själva ta med frukten, 

så mustar vi. 
– Men en sak i taget, vi försöker skynda långsamt  

så vi förverkliga alla våra idéer, säger Anette glatt. 

Vrena Boutique
Erik Olofsson och hans sambo Linda Kroon köpte för 
några år sedan vattenverket i Vrena. Först och främst 
för att bygga hus för ett liv på landet med närhet till 
natur och jakt. Att det blev i Vrena nära catering-

Anette Forsberg utvecklar Vrena Grönt med gårdsbutik  
och snart ett musteri.

Foto: Rocco G
ustafsson

Foto: C
atarina Bennetoft

Vrena Grönt numera 

EKO-certifierade! 
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Linda Kroon satsar på livet på  
landet för sig själv och sin butik.
Foto: Catarina Bennetoft

firman var bara en fördel. I köpet ingick den gamla 
kraftstationen. Genast såg de båda potential med lo-
kalen, men hade olika idéer. Linda drog längsta strået 
och nu ligger här en livsstilsboutique med allt till det 
dukade bordet och kläder som passar livet på landet.

– Jag inspireras av entreprenörsandan som finns 
här i Vrena, säger Linda och visar runt i den vackert 
renoverade gamla tegelbyggnaden. Att få möjlighet att 
bidra med en butik och erbjuda saker jag själv gillar är 
både givande och roligt.

Sortimentet är inte stort men noga utvalt. Kvalitet 
och stil är det genomgående temat och passar väl för 
den urbana kunden.

– För mig som tidigare Nyköpingsbo ger livet här 
ute balans, säger Linda. Jag kan inte tänka mig något 
annat nu och med butiken har jag lagt den sista pussel-
biten till ett helhetskoncept här ute. 

Vad menar du med helhetskoncept?
– Att vi har fått ihop alla bitar som rör måltiden. 

Christer har viltköttet, Anette och Mika odlar grönsa-
kerna, Erik lagar fantastisk mat av varorna och jag har 
vackra tallrikar att servera allt det goda på. l

Vilt
till salu

Det finns fler butiker och gårdsbutiker 
som hanterar och säljer vilt runt om i 
Sörmland. De flesta har öppet fredagar 
och lördagar eller enligt överenskom-
melse. Några har öppet hela veckan. 
Du hittar mer information på nätet via 
hemsidor eller facebook.

• Vilt i Vrena, Vrena

• Köttbutiken Millert och Dahlén, 
Stallarholmen

• Rinkeby Kött och Vilt, Nyköping

• Stigtomta Vilt, Stigtomta

• Svenska Gourmetakademien,  
Eskilstuna

• Svenska Jaktjouren, Getskav,  
Katrineholm

• Svenska Viltbutiken, Åda, Trosa

• Vilt och gårdsprodukter,  
Båltsnäs, Katrineholm

• Äleby gård, Stallarholmen

• Öster Malma, Nyköping

• Virå Bruk, Stavsjö

• De Vilda, Järna

KÄLLA: LIVSMEDELSVERKET

” Jag inspireras av entreprenörs
andan som finns här i Vrena.”
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En kull brukar  
vara åtta ungar  
som stannar hos  
mamman i 
åtta veckor.

8
Georg Falk visar  
hur kaninburarna  
är uppbyggda.
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För många är det en 
dröm att flytta från 
storstan ut till landet. 

Att på heltid få njuta av 
naturens skiftningar och 
slippa trafikkaos och stress. 
En dröm som kan vara svår 
att förverkliga så länge man 
jobbar. 

Georg Falk och hans 
familj gjorde slag i saken 
för fyra år sedan. Innan det 
hade resorna mellan Stock-
holms innerstad och helg- 
boendet i Stjärnhov varit många. För att förverkliga 
sin dröm krävdes dock en utkomst på landet utöver 
det heltidsarbete som Georg har som satellitkommu-
nikatör. Ett arbete han också sköter hemifrån.

– Vi är roade av mat och matlagning, vi vill kunna 
leva av det vi själva odlar och föder upp, berättar 
Georg när han tar emot oss på gårdsplan. 

Han är klädd i långrock och hatt med brett brätte. 
Lite som en australiensisk farmare. Stolt visar han in 
oss i förutsättningen för flytten – kaninstallet!

– Stallet till kaninerna blev klart 2015, säger 
Georg. Det är välisolerat och vi har solpaneler som 
värmer upp golvet i stallet. Inte för att kaninerna 
behöver värmen utan för att vattnet inte ska frysa.

Det tog ett bra tag innan familjen kunde starta sin 
kaninfarm. Byråkratins hjul rullande inte så snabbt 
som man önskat. 

– Vi var klara med vårt pappersarbete, jordbruks-
verket med sitt, men länsstyrelsen behövde mer tid, 
berättar Georg för oss och fortsätter; regelverken 

för kaninuppfödning var 
alldeles nya när vi skickade 
in ansökan. Det saknades 
erfarenhet och kunskap 
för att kunna fatta beslut. 
Samtidigt hade vi skickat in 
om investeringsstöd. Något 
som skulle ta tre år innan vi 
fick beviljat. 

 
Men nu står det röda stallet 
där, mitt på gårdsplan med 
utsikt över skog och ängar. 
Vägen till kaninfarmen är 

vackert slingrig längs en smal åskam. Hit kan man 
komma och besöka farmen och gårdsbutiken som har 
öppet under sommarhalvåret. Här säljs naturligtvis 
kanin – hel och styckad, men också skinn och förädla-
de skinnalster. Har du tur finns också grönsaker från 
de egna odlingarna och ägg från gårdens höns.

– Kanin är Europas näst vanligaste lantbruksdjur 
efter kyckling. Det är ännu inte så vanligt i Sverige att 
äta kanin, men intresset växer för både kaninuppföd-
ning och kött, berättar Georg. 

Kunderna är alla möjliga. Många har smakat 
kanin på sina resor och vill prova att laga själva. 
Andra är miljömedvetna konsumenter som vill äta 
klimatsmart kött, men också de som inte tål kött kan 
ofta äta kanin och naturligtvis är det många som bara 
är nyfikna och vill prova något nytt.

– Vi säljer en hel del kanin till restauranger med 
duktiga och nyfikna kockar, men också till livsmedels-
butiker här i Sörmland, säger Georg. Man hittar våra 
produkter i frysdisken. Om man inte tar vägen förbi 
Stjärnhov. l

Text: Catarina Bennetoft  |  Foto: Per Groth

klimatsmart framtidsyrke
Kaninfarmare

Att äta kanin ligger i tiden. Ett klimatsmart kött med många goda  
möjligheter. I Sörmland finns idag en av landets få kaninköttsproducenter  

som med stor entusiasm tar emot både besökare och Stolt mat. 

New Zeeland är den vanligaste rasen och är en mellanstor 
sort.
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Kaninuppfödning
Kaniner är effektiva kaninproducenter. De kan föda ungar en 
gång i månaden så länge det är varmt. Men så gör man inte 
här på farmen. De får 4-6 kullar per år. När honan är brunstig 
sätts hon in i hanens bur eller tillsammans med flera avels-
honor i en kätte. Där är de i tre veckor. De måste para sig 
många gånger, minst 40 för att säkra en kull.  
 En kull brukar vara åtta ungar som stannar hos mamman 
i åtta veckor. De första fyra veckorna diar de, sedan äter de 
hö och pellets. I naturen brukar honan lämna ungarna efter 
fyra veckor när nästa kull kommer.
 Vid tolv veckor är ungarna könsmogna och måste delas.  
Och vid sexton veckor när de väger 3 ½ kilo är det dags  
för slakt.

Vad lagas av kanin?
Kanin passar utmärkt att grilla långsamt nu på sommaren. 
Men vanligast är nog grytor som kan varieras i det oändliga. 

Ett tips från Georg är att sjuda kanin länge, tills köttet faller 
isär och sedan använda köttet i burgare och lasagne. 

När du lagar kanin – tänk låg värme – lång tid för bästa 
resultat.

Myter 
OM KANINKÖTT

Under andra världskriget uppmanades 

svenskarna att föda upp kanin till mat.  

Under vintern matades kaninerna med  

betor och rovor vilket gav köttet besk smak. 

För att få bort bismaken la man  

köttet i mjölk som i sin tur gav sötma. 

Sedan dess säger vi att kanin är sött  

vilket alltså inte längre  

stämmer.

Klimatsmart  
och nyttigt 
Kaniner är effektiva foder- 
omvandlare. De äter bara  

gräs och hö som på kort tid  
blir till fullvärdigt protein. 

Kaninkött är nyttigt.  
Innehåller 4 % fett och  

22 % protein. Köttet är kompakt  
– påminner om kalkon mer  
än kyckling som det annars  

jämförs med.

Allt på en kanin tas till vara:  
kött, hjärta, lever och njurar.  

Det som blir över blir hundfoder  
för känsliga hundmagar.  

Pälsen förstås och gödsel är  
perfekt i grönsakslandet.

Foto: Per Groth
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För 
SÖRMLAND i tiden

PÅ VÅRA SÖRMLÄNDSKA PÄRLOR; 
Dufweholms Herrgård, Gripsholms Värds-
hus, och Södertuna Slott skapar mat 
med tradition, variation och nyskapande 
som ledord. Vi hämtar både inspiration 
och råvaror från de sörmländska skog-
arna, sjöarna och åkrarna och är stolta 
över våra långa samarbeten med lokala 

mejerier och gårdar.  

SKA DU FIRA din födelsedag, ett bröllop  
eller en annan högtid så erbjuder vi 
catering av allt från en picknickkorg till 
en sjurättersmiddag. Välkommen att 

smaka på Sörmland!

08-511 600 40 • KULTURPARLOR.SE

Foto: Mattonstock

Recept!

Kanin går utmärkt att grilla, men  
köttet är magert så det blir lätt  

torrt vid för hög värme. 

Grillad kanin
– uppfödarens bästa tips!

Kryddolja:
1 dl olivolja
1 hackad vitlöksklyfta
½ msk torkad oregano
½ msk torkad timjan
1 msk vitvinsvinäger
1 tsk salt
2 krm nymald svartpeppar
1 hel kanin

Tillbehör:
Aioli
Sallad
Potatis, ugnsgrillad

1. Torka ur kaninen noga. 
2. Blanda samtliga ingredienser till marinaden och 
pensla kaninen på in- och utsida. 
3. Lägg kaninen på grillen, helst med indirekt glöd. 
Pensla regelbundet och vänd köttet ofta i cirka 30 
minuter.
4. Dela kaninen i portionsbitar och servera med 
rostad potatis, sallad och aioli.

Gör så här och du undviker torrt kött:
• Marinera köttet i förväg.
• Koka kaninbitarna i förväg i en god buljong, ca 20 

minuter.
• Pensla köttet ofta under grillningen, med marinad, 

glaze eller olja.
• Blötlägg fem kolbitar i förväg och lägg dem i glö-

den innan du börjar grilla, så hålls värmen nere.
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V i träffar Rolf  Lydahl på hans Hotell Malm-
köping. Han sitter i telefon, ivrigt pratandes 
och vinkar att han strax kommer. Vi hälsar 

och Rolf  hejar också glatt på både gäster och perso-
nal – vilka han gärna också skämtar med. För Rolf  är 
en man med stark karisma och ett stort engagemang. 
Han pratar fort och om mycket samtidigt. Det är inte 
svårt att förstå att han hunnit med en hel del i sitt liv. 
Vi lät honom berätta!

Du är en man med många strängar på din lyra. Hur 
ser din yrkesbakgrund ut? 

– Jag har en finansiell bakgrund. Tog först handels-
studenten i Norrköping och efter det blev det Handels 
i Stockholm. Jag har haft olika arbeten inom bank, 
finansbolag och andra företag. I mina olika yrkesroller 
har jag lärt mig om finansiering, strategiskt arbete 
med inriktning på styrelsearbete och ägarstyrning, 
men även fastighetsförvaltning och inte minst – kris-
hantering.

Varför hamnade du i Flen? 
– När vårt första barn föddes, 1970, sökte min 

hustru och jag ett sommarboende på landet. Eftersom 
vi båda är från Norrköping och bodde i Stockholm 
sökte vi mellan dessa två städer och hamnade då i 
Granhed strax söder om Hälleforsnäs. Vi ville inte 

ha ett hus i ett sommarstugeområde utan sökte ett 
torp eller motsvarande. Det blev det förra hemmanet 
Björkliddal i Södra Granhed.

Var det en dröm att driva jordbruk eller såg du 
jordbruket som ytterligare ett företag i din portfölj, 
utöver att du fann ett fantastiskt boende? 

– Under andra halvan av 80-talet föddes tanken 
att byta Björkliddal mot ett ”riktigt” jordbruk. Sofie- 
lunds Gård, som vi köpte 1990, passade oss väldigt 
bra eftersom jordbruket ägdes av ett bolag och drevs 
av anställd personal som vi övertog. Det fanns flera 
orsaker till köpet, men en mycket viktig drivkraft var 
funderingar kring hur vi vill ha det på lite äldre dar, 
det vill säga nu, och hur man på ett smidigt sätt skulle 
kunna umgås med barn och barnbarn. Nu bor vi 
permanent på gården och båda våra barn har egna 
torp där.

Utöver jordbruk och en stor fastighetspark äger och 
driver du i dag Hotell Malmköping. Varför gav du dig 
in i hotell- och restaurangbranschen, en bransch som 
står inför stora utmaningar? 

– Bakgrunden till köpet av hotellet är att jag 
sedan mitten av 90-talet investerat i hyresfastigheter i 
Sörmland. Numera har jag i stort sett bara fastigheter 
i Flen och Malmköping kvar. När hotellbolaget gick 

Rolf Lydahl
Styrelseproffset med hjärtat i Flen

Vi möter

Med många järn i elden och ett stort engagemang i egna och andras  
företag är Rolf Lydahl en känd profil i Flen med omnejd. Allt från fastigheter,  

styrelsearbete och god, närproducerad mat finns i hans livsportfölj. 
– Jag kan ha många aktiviteter igång samtidigt eftersom jag omger mig  

med duktiga medarbetare, säger Rolf Lydahl.

Text: Catarina Bennetoft  Foto: Per Groth
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i konkurs 2011 fanns det intressenter som ville köpa 
fastigheten, men som inte uppfattades som seriösa. 
Flera Malmköpingsbor kontaktade mig och frågade 
om jag inte kunde tänka mig att ta över. Jag bedömde 
att det fanns ett utrymme i marknaden för ett bra 
konferenshotell i ”hjärtat av Sörmland”. Solbacka var 
nedlagt, Loftet fungerade inte längre och Yxtaholm 
hade fått en ny, mycket kontroversiell ägare. 

Fanns en tanke att få avsättning för gårdens kött- 
produktion? 

– Det var inte något huvudsyfte, men det är en 
viktig del i vår profil att arbeta med lokala råvaror på 
hotellet, så det passar ju bra. 

Hotellet har sedan du tog över bara gått bättre och 
bättre. Vad gör att du lyckas i en annars tuff bransch? 

– Som jag sa tidigare fanns det ett ”hål” i den lo-
kala marknaden som vi hade förutsättningar att fylla. 
Vi har haft en mycket konsekvent strategi från allra 
första början – att bli ”det bästa konferenshotellet i 
hjärtat av Sörmland”. Eftersom jag betalade ett lågt 
pris för själva hotellfastigheten har vi haft utrymme 
att lägga mycket pengar på allt annat som inredning,  
profilering, kompetent- och serviceinriktad personal 
med gedigen erfarenhet från branschen. Vi har valt 
kvalitet i möbler och i mat och dryck. Vår satsning 

har gett resultat – vi har bland annat fått priset  
Silvergrytan från LRF * för vårt arbete med den  
lokala maten och för priset Gott värdskap av STUA*. 
Det har kostat en hel del under de sex år vi bedrivit 
verksamheten, men nu ser vi goda möjligheter till  
ett överskott.

Har du en egen matfilosofi som du förverkligar här  
på hotellet? 

– Jag har en ganska bred matfilosofi. Tycker att 
den mesta vällagade maten är god. Men de lokala, 
närodlade råvarorna är viktiga, inte minst för en lokal 
/regional konferensanläggning där matupplevelsen 
kan vara skälet till att gästen är nöjd och kommer 
tillbaka. Gästen ska veta att vi vill att hon eller han 
ska känna att vi lagt ner stor omsorg vid tillagningen 
av maten och att Sörmland ska genomsyra det vi gör. 
Vårt engagemang i Matklustret gör att vi personligen 
känner många av de bästa mataktörerna i Sörmland 
och de tycker om att samarbeta med oss.

Du säger att du är lat. Hur yttrar sig det som före-
tagsledare? I ditt fall verkar det vara en styrka? 

– ”Latheten” har många dimensioner. Jag är  
inte expert inom flera av de områden där jag driver  
verksamhet – jordbruk, hotell och restaurang och 
bygg- och renovering. Det gör att jag måste lita på 

Rolf Lydahl tar emot i den rymliga restaurangen 
på hotell Malmköping.
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duktiga medarbetare. Jag tar gärna beslut, men min 
personal måste först föreslå vad vi ska göra och hur 
problem ska lösas. Genom att arbeta som ägare och 
inte delta i den dagliga driften kan jag ha många  
aktiviteter på gång samtidigt. Delegering är nyckel- 
ordet när det gäller min ”lathet”. Dessutom får  
man vara lite lat när man är 72 år.

Du engagerar dig i samhället i allmänhet och är en 
känd personlighet i Flen med omnejd. Hur ser ditt 
engagemang ut i Sörmlands Matkluster? 

– Jag har lärt mig betydelsen av allmänt samhälls-
engagemang bland annat genom styrelsearbete i de 
statliga fastighetsbolagen Jernhusen och Vasakronan. 
Jag tycker mycket i Flens kommun är spännande 
och utvecklande. Till exempel teaterverksamheten i 
Kolhusteatern som pågått i över 20 år och som be- 
tyder mycket för självkänslan bland invånarna i  
Hälleforsnäs och Flen. Självkänsla är faktiskt en 
”bristvara” bland de som bor i och är födda på dessa 
orter. Jag gick med i Matklustret med Sofielunds Gård  
för cirka 10 år sedan. Jag har också varit styrelsemed-
lem och medlem i valberedningen. Numera är även 
Hotell Malmköping medlem och deltar gärna i olika 
evenemang som Rabarberfestivalen och Aptitrundan.

Vad betyder ett Matkluster för företagsutveckling 
inom livsmedelsnäringen? 

– Matklustret är ett nätverk som inspirerar och 
uppmuntrar entreprenörer inom matområdet att 
våga starta, satsa och utveckla sin verksamhet. Förut-
om mina egna helägda verksamheter är jag delägare 
och styrelsemedlem i Warbro Kvarn. Det är ett bra 

exempel på en liten lokal verksamhet som under en 
10-årsperiod vuxit till en etablerad kvalitetsaktör 
inom ekologiskt mjöl baserat på gamla sädesslag  
och som nu även tillverkar malt för öl- och whisky- 
produktion.

Du köpte en större industrifastighet i Flen när  
dåvarande industri valde att flytta utomlands.  
Vad har du för planer med fastigheten idag? 

– Avsikten var och är att skapa ett lokalt företags-
hotell för mindre företag inom olika branscher, bland 
annat lättare tillverkning, tjänster och logistik.

Varför satsar du på ett slakteri? Finns behov och 
underlag? 

– Det finns många skäl till att skapa ett lokalt slakteri 
och styckningsföretag. Inte minst styckning, hängning 
och övrig hantering av den hela djurkroppen tror jag 
går att utveckla betydligt. Mina kockar på hotellet 
vill gärna få köttet hanterat på ett annat sätt än vad 
de stora slakterierna erbjuder i dag. Det finns flera 
djurgårdar i Sörmland som skickar köttlådor till 
Stockholmsområdet. Detta borde vi kunna samarbeta 
kring i en lokal styckningsanläggning.

Var hittar du energin till allt ditt engagemang? 
– Jag har nog alltid varit sådan. Nu för tiden gör 

jag ju bara sådant som jag tycker är kul. Det finns  
ingen annan som bestämmer vad jag ska göra.  
När sedan omgivningen tycker det man gör är bra  
så fortsätter jag mer än gärna. l
* LRF – Lantbrukarnas Riksförbund
* STUA – Destinationsutveckling i Sörmland

Rolf 
Lydahl
Ålder: 72
Familj: Fru, två vuxna barn 
och barnbarn
Bor: Sofielunds gård utan- 
för Flen
Favoriträtt: Gös från Sörm-
land tillagad på hustruns vis 
med ”knäcksås” med brynt 
smör
Gör när jag är ledig:  
Reser, åker skidor med barn-
barnen, jagar, går på Operan  
(både i Stockholm och på 
Folkets Hus i Hälleforsnäs), 
löser korsord och Sudoku

Kocken Johan Hellfeldt samtalar med Rolf Lydahl i hotellets kök.
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från Rocklunda med äppelcidersås och 
chutney på ingefära och äpple

Helstekt fläskkarré

Recept!

750 g fläskkarré 

Marinad:
1 dl soja
1 vitlöksklyfta 
riven ingefära, ca 1 cm
2 tsk torkad timjan
½ röd chili, spansk peppar

Äppelcidersås:
1 gul lök
1 vitlöksklyfta 
½ fänkål
1 äpple
1 tsk rosmarin
1 tsk gult senapsfrö
1 msk smör
1 msk äppelcidervinäger
1 dl god buljong
1,5 dl äppeljuice eller must 
(helst torr)
1 dl vispgrädde

Chutney:
2 syrliga äpplen 
2 salladslökar 
1 cm ingefära, fint hackad
½ msk hackad röd chili
1 msk rörsocker 
1 tsk äppelcidervinäger
½ dl äppeljuice eller must 
(helst torr)
Rosmarin

TILL 4 PERSONER:

Gör så här:
1. Blanda marinaden. Lägg karré och marinaden i dubbla 

plastpåsar, förslut och marinera över natten. 
2. Ta fram karrén i god tid så den hinner rumstempereras.  

Sätt ugnen på 225°. Stek karrén i 15 minuter så den får 
stekyta. Sänk värmen till 150° och stek till 70° inner- 
temperatur.

3. Ta ut karrén, låt vila innan den skivas.
4. Sås: Hacka lök, fänkål och äpple grovt och fräs i smör 

tillsammans med kryddorna utan att ta färg.
5. Häll i vinäger, buljong och grädde. Koka ihop till ca  

2,5 dl. Smaka av. Är såsen syrlig tillsätt lite honung,  
salt och peppar. 

6. Skala och hacka äpplet i cm stora tärningar. Strimla  
salladslöken. Fräs äpple, salladslök, chili och ingefära  
med sockret i en kastrull. Tillsätt vinäger och juice.  
Koka ihop till chutneyliknande konsistens. Smaka av  
med mer socker eller syra efter smak. Avsluta med att 
hacka i rosmarinen. 

7. Servera karrén med sås, rostade rotfrukter  
eller kokta primörer och chutney.
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Mat är friskviktigt i 
Landstinget Sörmland
Mat är en viktig ingrediens för att bli Sveriges 
friskaste län 2025. Men mat är inte bara framtid 
och medicin, hos oss är mat en friskfaktor!

Landstinget Sörmland har utvecklat Sveriges 
mest flexibla måltidssystem för patienter, som 
utgår från individens behov och bidrar till 
snabbare återhämtning och tillfrisknande. 
Systemet går ut på att flera olika rätter lagas 
i köket, dukas på porslintallrik, kyls ned, 
förpackas och levereras till avdelningarna, där 
det finns måltidsvärdar som ansvarar för allt 
kring måltiden.

Patienterna kan välja lunch, middag eller 
mellanmål i en glasmonter i den caféliknande 
montern. Sängliggande patienter väljer ur en 
meny och blir serverade på rummet. När vi 
har ett större utbud blir det också lättare för 
närstående att vara delaktiga i måltiden. 

Hållbara och hälsosamma 
matvanor i Sörmland
Det räcker inte med maten vi producerar själva 
för att bli Sveriges friskaste län. Vi behöver 
ge möjlighet, skapa medvetenhet och sprida 
kunskap till våra invånare om hur man äter 
hållbart och hälsosamt genom hela livet. 

Tillsammans med våra 9 kommuner i 
Sörmland har vi påbörjat ett arbete för att 
skapa förutsättningar för just detta. I uppdraget 
tittar vi på en samverkansmodell med insatser 
från BVC till äldreboenden.

- Medvetandet om matens betydelse för hälsa 
och miljö har ökat markant 

de senaste årtiondena. 
Trots det är det många 
som saknar kunskap, 
eller har fel kunskap 
om detta. Vi vill ändra 
på det och ge större 

möjligheter att göra 
hälsosamma och hållbara 

val, säger Marianne Backrud-
Hagberg, projektledare för Kostens betydelse i 
Landstinget Sörmland. 

Arbetet med kommunerna kommer presenteras 
på en konferens i december 2018.

I resan för att bli Sveriges friskaste län är mat en 
viktig del. Att skapa valfrihet, flexibilitet samt 
hållbara och hälsosamma matvanor genom hela 
livet är ett par saker vi gör på vägen dit. 

Det börjar i köket
I våra kök lagas mat av bra råvaror, med ett tydligt 
mål om klimatsmarta rätter. 

Vi har tagit medvetenheten ända ut i våra 
restauranger och där våra gäster på ett enkelt sätt 
kan välja en klimatsmart lunch. Rätterna som 
serveras är markerade med färg, där rött står för 
högst klimatpåverkan, gul för låg- och grön för 
lägsta möjliga klimatpåverkan. 

- Det som är bra för miljön 
sammanfaller ofta med 
det som är bra för 
hälsan. Sedan vi införde 
nya menyn har 83 % 
av de rätter vi serverat 
varit gröna eller gula, 
säger Amanda Wessbergh, 
kostansvarig på FM-enheten i 
Landstinget Sörmland.

Måltisglädje med patienten i fokus
Det är inte bara i våra restauranger det finns 
möjlighet att göra flera val, på vårdavdelningar 
kommer också patienter och närstående välja vad 
och när de vill äta. 

Våra kockar har förfinat våra recept 
och ser till att det alltid finns rätter 
att välja på, under hela dygnet.

Patienten väljer mellan 
huvudrätter, smårätter, mellanmål, 
söta mellanmål och desserter. 
Till huvudrätterna väljer patienten 
också tillbehör, som till exempel 
ris, pasta eller potatis.

Måltidsvärden på avdelningen 
ansvarar för allt kring måltiden. 

Vårt flexibla måltidssytem!
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Mat är friskviktigt i 
Landstinget Sörmland
Mat är en viktig ingrediens för att bli Sveriges 
friskaste län 2025. Men mat är inte bara framtid 
och medicin, hos oss är mat en friskfaktor!

Landstinget Sörmland har utvecklat Sveriges 
mest flexibla måltidssystem för patienter, som 
utgår från individens behov och bidrar till 
snabbare återhämtning och tillfrisknande. 
Systemet går ut på att flera olika rätter lagas 
i köket, dukas på porslintallrik, kyls ned, 
förpackas och levereras till avdelningarna, där 
det finns måltidsvärdar som ansvarar för allt 
kring måltiden.

Patienterna kan välja lunch, middag eller 
mellanmål i en glasmonter i den caféliknande 
montern. Sängliggande patienter väljer ur en 
meny och blir serverade på rummet. När vi 
har ett större utbud blir det också lättare för 
närstående att vara delaktiga i måltiden. 

Hållbara och hälsosamma 
matvanor i Sörmland
Det räcker inte med maten vi producerar själva 
för att bli Sveriges friskaste län. Vi behöver 
ge möjlighet, skapa medvetenhet och sprida 
kunskap till våra invånare om hur man äter 
hållbart och hälsosamt genom hela livet. 

Tillsammans med våra 9 kommuner i 
Sörmland har vi påbörjat ett arbete för att 
skapa förutsättningar för just detta. I uppdraget 
tittar vi på en samverkansmodell med insatser 
från BVC till äldreboenden.

- Medvetandet om matens betydelse för hälsa 
och miljö har ökat markant 

de senaste årtiondena. 
Trots det är det många 
som saknar kunskap, 
eller har fel kunskap 
om detta. Vi vill ändra 
på det och ge större 

möjligheter att göra 
hälsosamma och hållbara 

val, säger Marianne Backrud-
Hagberg, projektledare för Kostens betydelse i 
Landstinget Sörmland. 

Arbetet med kommunerna kommer presenteras 
på en konferens i december 2018.

I resan för att bli Sveriges friskaste län är mat en 
viktig del. Att skapa valfrihet, flexibilitet samt 
hållbara och hälsosamma matvanor genom hela 
livet är ett par saker vi gör på vägen dit. 
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Mustatmed visioner

Johan Sjöstedt skördar äpplen  
med lite extra hjälp från axlarna.
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Äppelmust och cider kommer snart vara ett självklart alternativ till vin  
och öl som måltidsdryck. Det menar Johan Sjöstedt som gör must och cider  

i Strängnäs på samma vis som man gör vin på kontinenten.
Text: Catarina Bennetoft  |  Foto: Ulf Berglund

Utåt sett är Hornuddens musteri allt annat 
än pittoreskt. Det som syns utvändigt är en 
gigantisk lastkaj där ett stort antal tomma 

träbingar för äpplen står staplade. De doftar av äpple 
och jord. 

Plötsligt slås en gigantisk hissdörr upp – och Johan 
Sjöstedt välkomnar mig till sin nya verksamhet. Vi 
åker ner i en källare och kliver in i slamrig källar lokal, 
med slangar och vatten på golvet. Två killar står 
och fyller fina flaskor med doftande äppelmust som 
lagrats i någon av källarens alla ståltankar. Musteriet 
delar lokalen och delar av utrustningen med ett lokalt 
mikrobryggeri, Strange Brew i Strängnäs. Här nere 
bryggs och mustas det året om.

Johan har sina rötter på Hornuddens trädgård 
som ligger strax norr om Strängnäs. Här har han 
vuxit upp med bär- och fruktodlingar. Hornudden 
har under åren vuxit till en fullskalig verksamhet med 
både café och Kravcertifierad restaurang. Här har 
också musteriet sin bas och det är här man lämnar 
egna äpplen om man vill byta dem mot must.

Johan inledde sin bana med en sommelier utbildning 
och efter anställningar hos olika restauranger ham-
nade han i vinimportörernas bransch. Så småningom 
började han även skriva om viner och blev redaktör 
på Svenska Dagbladet. Men önskan om att producera 
egna drycker blev allt starkare och hösten 2016 tog 
Johan över Stallarholmens musteri som flyttades till 
Hornudden.

I samband med starten av Hornuddens musteri 
tog Johan över det redan etablerade varumärket 
Gastronomigruppen, som profilerat sig på att musta 
äpplen från kända gårdar och göra sortspecifika  
muster, precis som man gör med vin. I sortimentet 
hittar vi bland annat äppelmust av Cox Orange,  
Signe Tillisch och Ingrid Marie. Produkterna säljs  
till både konsument och restaurang.

– Svenska äpplen är bland de bästa i världen att göra 
must av, berättar Johan. De har många nyanser  
i smak och syra och en bra sötma som också lämpar 
sig för tillverkning av cider.

– Däremot har vi ingen tradition i Sverige av att 
dricka kvalitetscider eller must som måltidsdryck. 
Vi har vant oss vid de sötare och mer läskliknande 
produkterna, fortsätter han.

Reser vi till Frankrike eller Storbritannien finns ett 
annat engagemang för must och cider. Men nu ökar 
intresset för alternativ till vin som måltidsdryck även 
här, menar Johan.

Det märks tydligt hur mycket Johan brinner för sitt 
verk och hur gärna han vill lära andra hur must och 
cider kan smaka. För att öka förståelsen för hur va-
rierade dessa drycker kan vara håller han workshops 
på Hornudden med smakprovningar, ungefär som 
vingårdar brukar göra.

– Det som fick mig att fullkomligt gå igång på 
denna produktion är just likheten med vintillverkning, 
som jag ju arbetat med tidigare, säger Johan.

Vid processen pressas äpplen till must som får vila 
i tankar. Om det är cider som ska tillverkas får musten 
jäsa i ståltankar, ekfat eller i äggformade kar. Under 
jäsningen omvandlas fruktsockret till alkohol och 
kolsyra samtidigt som jästen sätter smak. 

Cidern lagras sedan på gamla vitvinsekfat från 
Bourgogne för att få fram ytterligare smak och 
karaktär.

– Vi har ett ”mustarkiv” från 2008 och framåt för 
att kunna jämföra över åren. Det är väldigt spännan-
de för skillnaderna kan vara markanta, precis som det 
är med vin, berättar Johan och tar fram några flaskor.

Äpplena som används till musten kommer i huvud-
sakligen från Skåne men också Sörmland, Uppland 
och Småland. Odlarna är noga utvalda eftersom 
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både jorden och klimatet där odlingarna är sätter 
smak på äpplena. Dessutom har de olika äppel-
sorterna i sig olika karaktär.

– Vi skulle gärna ta äpplen enbart från Sörmland, 
men det finns inte så många äppelodlingar här och 
förhållandena har heller inte varit så gynnsamma på 
senare år. De äpplen vi köper är andrasortering. Fina, 
oskadade äpplen som kan ha ett märke eller en form 
som inte duger till konsument. 

Vi går in i kylrummet där det står ett antal bingar 
med äpplen i väntan på att bli till must. Det doftar av 
sommar trots att det är januari månad. Äpplena för-
varas under hösten i syrefria lager för att hållbarheten 
ska förlängas och kvaliteten behållas. I kylen här på 
musteriet behöver de inte stå så länge – de blir snart 
pressade till must. 

Äpplen som lagrats ger mer smak till musten. Un-
der lagringen minskar nämligen äpplets saftighet vilket 
gör att koncentration av aromer och fruktsocker ökar. 

– Mustar man nyskördade äpplen får man ut väl-
digt mycket must, men av enklare karaktär. Vi mustar 
först när äpplena lagrats en tid och får då ut ungefär 
en halv liter must av ett kilo äpplen. Hade äpplena 
varit nyskördade hade vi fått ut omkring åtta deciliter, 
säger Johan och lägger leende till att de satsar mer på 
kvalitet än kvantitet.

Musten från Hornuddens musteri finns ännu inte 
att köpa på så många ställen. Systembolaget har någ-

ra produkter i sitt sortiment, men de flesta går till  
restauranger runt om i landet. Så småningom kom-
mer Johan också att satsa på export. Intresset för must 
och cider är stort, framför allt i USA som ligger tio år 
före den svenska marknaden när det gäller dryckes- 
trender. Även Danmark har visat intresse.

Hornuddens musteri skulle gärna göra must av 
enbart ekologiskt odlade äpplen, men det är i stort 
sett omöjligt att få tag på tillräckliga volymer.

– I dag är omkring 20 procent av vår produktion 
eko- och Kravmärkt, säger Johan och förklarar att de 
måste kunna servera cider och must på Hornudden, 
där familjen driver en Kravmärkt restaurang.

Vad passar då musten till för mat?
Det tillverkas många olika sorters must här på muste-
riet. Alla har sin speciella karaktär och passar därför 
också till olika mat och tillfällen. Det lyser i Johans 
ögon när han öppnar två flaskor och häller upp i 
provarglasen.

I det ena glaset serveras en must gjord av äpplet 
Lobo, som vuxit på gamla träd hos en odlare i Urs-
hult i Småland. Musten har en mild smak och nätt 
syra, vilket passar bra till varsamt tillagad hälleflundra 
eller till en elegant sashimi.

I det andra glaset bjuds en must av Rubinola, en 
relativt ny äppelsort vars must är ljus, som vitt vin i 
färgen. Syran är påtagligt frisk med en mild sötma 

Ribston är en äppelsort som 
ger en smakrik must.
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Cider lagras liksom vin på ekfat.

Ingrid Maries mobila musteri, Södertälje
mobilamusteriet.se

Järna Musteri
jarnamusteri.se

Musteriet på Kalkugnstorp, Eskilstuna
kalkugnstorp.se/appelmusteri

Stavtorps Bigårdar, Malmköping
stavtorp.nu

Stenbro Musteri, Bettna
stenbromusteri.se

Trosa Musteri, Vagnhärad
trosamusteri.se

Hornuddens/Stallarholmens Musteri
hornudden.net/musteri

” Svenska äpplen är bland  
de bästa i världen att  
göra must av.”

Musterier  
i Sörmland
På Sveriges pomologiska sällskaps  
hemsida finner du musterier i hela  
Sverige. De som finns här i Sörmland är listade  
här. Vill du musta dina äpplen – för säkerhets skull  
– ta kontakt innan du åker dit.

och musten skulle passa utmärkt till asiatiska rätter, 
dock inte för kryddstarka.

Har du hört talas om isvin? Det är ett dessertvin 
som görs på frysta druvor och därmed får en speciell 
sötma och smak. Nu finns även en motsvarighet 
gjord på äpple – iscider. En sann njutning är den 
bärnstensfärgade iskalla cidern som framställs 
genom att äppelmusten fryses och bildar en koncen-
trerad essens. Av tio kilo äpplen får man knappt en 
liter iscider. Ett glas räcker för den som vill avrunda 
måltiden med något sött, och ingen dessert vid sidan 
om är nödvändig.

Johan snurrar erfaret på glaset, doftar varsamt 
och förklarar samtidigt att intresset för tävlingar inte 
är särskilt stor även om deltagande i sig kan vara bra 
för marknadsföringen. 

– Av erfarenhet vet jag att det inte alltid går rätt 
till på de internationella tävlingarna, så jag kommer 
inte satsa på det. Men vi ställde upp i fjol och vann 
över den tidigare världsmästaren, så vi kan nog  
säga att vi i alla fall gör Sveriges bästa söta 
hantverks cider! l
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Det var i restaurangen Kvass 
bar och råkök som de tre 
tog fram sodan som ett 

dryckesalternativ till restaurangens 
gäster och som de valde att tävla 
med. Först i den regionala tävlingen 
i Sörmland och sedermera i rikstäv-
lingen där de knep första platsen.

I den regionala tävlingen kom 
kollegorna på Eskilstuna Ölkultur 
på andra plats med en öl gjord av 
malt från Warbo kvarn och björklöv 
från Högtorpsgård. Tredje priset 
fick Närsjögård för en lufttorkad 
och marinerad skinka som gjorts  
i samarbete med Gnesta Chark- 
kurser.

Vad är det för dryck ni skapat som gett er guldregn?
– Det är en fermenterad soda som vi gör i olika 

smaker, smaker som växlar över årstiden och tillgång-
en av råvara, säger David.
Vilka är smakerna?

– Drycken vi vann med är smaksatt med rödbeta 
och nässla. Men vi gör också Lingon och blåbär, 
Rönnbär och äpple och Björk och äpple. Lite vad 
årstiden erbjuder.
Var får ni råvarorna ifrån?

– Från naturen, säger David. Jag plockar i min 
trädgård, men också ute i skog och mark. Rödbetorna 
hämtar vi hos en odlare i Råby-Rekarne. När vi skulle 
skörda rödbetorna så var landet fullt av nässlor. Så vi 

tog vara på dem med. Torkade dem 
och kokade ett nässelte som sedan 
blev grunden till vår fermenterade 
soda.
Vad innebär det att drycken är 
fermenterad?

– Det är en jäsningsprocess likt 
den som sker när man gör surdeg. 
När drycken jäser bildas mjölksyra-
bakterier och kolsyra.
Hur går det till?

– Vi har valt att utgå från två 
smaker som rödbeta och nässla, sä-
ger David. Vi blandar riven rödbeta 
med riven ingefära och socker som 
får stå framme i två dygn. Då börjar 
det bubbla. Mjölksyrebakterier har 

då börjat bildas. Vi måste röra och tillsätta mer inge-
fära under denna tid så att inte processen avstannar. 
Efter det tillsätter vi nässel-teet och så småningom 
bildas kolsyra. Därefter silas och tappas drycken 
på flaska och försluts. Fermenteringen fortsätter på 
flaskan som ska förvaras kallt.
Finns det andra liknande drycker på marknaden?

– Ja, den kan jämföras med Kombucha som fram-
ställs av te och en svamp som sätter igång mjölksyra-
bildningen. Kombucha kan smaka lite mer jäst än vad 
vår dryck gör. Kvass är en annan, som traditionellt 
görs av bröd och är inte heller söt. Salt används i 
stället för socker. Dessa båda har sitt ursprung i  
Ryssland, men det finns en amerikansk variant  
som heter Gingerbugg.

Text & foto: Catarina Bennetoft

En fermenterad soda tog hem vinsten i årets Matverk!  
Det är David Lindström som tillsammans med Rebecka Adolfsson  

och Viktor Sund skapat ett smakrikt och hållbart alternativ till öl och läsk.
– Det är en alkoholfri dryck som gillas av både barn och vuxna,  

säger David Lindström.

Fermenterad soda 
en dryck i tiden

Rödbeta och nässla har en vackert lock-
ande rosa färg, frisk smak av ingefära, 
lätt doft och smak av rödbeta och goda 
bubblor. 
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Är sodan nyttig?
– Ja, det är den. Det är levande bakteriekulturer 

i som är bra för magen sedan är den inte så söt och 
innehåller heller ingen alkohol, men kan för den 
delen jämföras med mousserande vin, säger David.
En klassisk sportfråga – hur känns det att vinna 
Matverk?

– Det var jättekul, vi trodde inte ens att vi skulle 
gå till final! Det kom också lämpligt för restaurangen 
stängdes av brandskyddsskäl från ena dagen till den 
andra så vi var lite strandsatta. Nu har vi nytt hopp. 
Med vinstens hjälp hoppas vi kunna marknadsföra 
oss brett. Vi ska få åka till Stockholm för att spela in 
en marknadsföringsfilm och hoppas få kontakter för 
att ta vår produkt vidare.
Var kommer ni tillverka er dryck?

– Det är en ny restauranglokal på gång, så det 
kommer bli där. Just nu gör jag dem hemma i mitt 
kök för Viktor och Rebecka är ute och reser.
Var kommer ni sälja sodan?

– Det blir först och främst till restauranger här  
i Eskilstuna och Stockholm. Vi kommer inte mass- 
producera för det är svårt eftersom det kräver pass-
ning och man kan inte göra så stora satser åt gången. 
Max 5 liter i varje fermenteringskärl.
Varför tror du att ni vann?

– För att vi skapat en ny produkt som är hållbar. 
Det är liten råvaruåtgång och görs av  
lokala produkter från både odling  
och naturen. Vi tar tillvara på 
det som finns i säsong. l

Rätt i tiden
Mathias Dahlgrens utmärkelse Rätt i tiden 

delades också ut på Matverk och tilldelades 
Fermenterad soda för att man lyckats förena 

gott och sunt i ett smakligt alternativ  
– här och nu. 

Matverk 
är en produktutvecklingstävling för  

producenter och arrangeras av Gastronomiska 
samtal – en plats för kunskapsutbyte och sam-
arbeten kring svensk gastronomi. Initiativtagare 

är bland annat Hans Naess och kocken  
Mathias Dahlgren. MATVERK.SE

Andra och tredje plats  
i Matverk

Andra plats gick till Bohuslän för en  
hållbar och klimatsmart Musseltapas skapad  
av Adriaan van de Plasse och Lena Larsson.

Tredje plats gick till Stockholm skaparna  
Manfred Enoksson, Per Rosengren och Mouris 

Eliya för deras Surdegspitabröd.

David 
Lindström
Ålder: 29 år
Bor: Kvicksund
Utbildning: musiker i klassiskt piano
Hur hamnade du på Kvass: jag började som pianist men 
hamnade så småningom i köket och tog fram råvaror, 
fermenterade och syltade till de veganska rätter som 
serverades i rå stil
Mat du inte kan vara utan: pizza är svårt att låta bli
Musik du bjuder till maten: klassiskt förstås! Goldberg-
versionerna vid en mysmiddag och till pizzan blir det 
Ravels Bolero
Bästa redskap i köket: numera kapsylklämmaren annars 
önskar jag mig en grönsakssvarv

David Lindström är en av tre  
skapare bakom Matverksvinnaren  
– Fermenterad soda. 
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 Unga företagare satsar på mat
Mathantverk är något som också framtidens unga företagare satsar 
på. På årets UF-mässa ställde Sörmländska gymnasieelever ut med 
120 olika företag. Fröknäcke och egen müsli var det flera företag som 
satsade på, ett företag smaksatte oljor och salt. Ett annat gjorde 
smaksatta popcorn för kalaset och ett tredje förde in hållbarhets-
tänket i sin ReBar, en mellanmålsbar där restprodukten från öl (drav) 
togs tillvara. UF-mässan hölls i Katrineholm i mars.

kryddor och kryddblandning tillverkar och  
säljer Nordic Spice. Ett Eskilstuna företag  
som producerar sina kryddor i den egna  
fabriken i det bördiga Murcia i Spanien.  
Kryddorna säljs främst till livsmedelsindustri 
och butik men det finns även ett kundsortiment 
på hemsidan. En hel del går också på export.  
Smak och kvalitet är i fokus.

200 olika

Tommy Myllymäki  
tillbaka till Katrineholm
I sommar, den 6 juni, slår Tommy Myllymäki 
upp dörrarna till ”nya” Stadsparken i centrala 
Katrineholm. 
 – Jag har haft ögonen öppna länge för att 
finna en lokal i Katrineholm. Här ska vi skapa 
en mötesplats i en ombonad miljö för gäster 
sugna på lunch eller middag, men också för 
dem som bara önskar en kopp kaffe eller ett 
glas vin, säger Tommy och nämner att maten 
kommer vara lokalt producerad i så stor 
utsträckning som möjligt.

KÄLLA: KATRINEHOLMS KOMMUN

Foto: M
attonstock

120 
OLIKA FÖRETAG

Åkerö
Är Sörmlands landskapsäpple  

och underbart gott. Moderträdet som 

finns kvar vid Åkerö säteri planterades 

troligen redan på 1700-talet.  

Äpplet är en vinterfrukt och mognar  

mellan november och januari. 

 Vill du själv odla Åkerö passar  

det i zon II-IV.

KÄLLA: SVERIGES POMOLOGISKA SÄLLSKAP

Food Truck Mästerskap
Upplev Nordiska mästerskapen i Food Truck-matlagning. Det går av stapeln i Mariefred den 20 och 21 juli. 
En jury bedömer de tävlande utifrån följande kategorier: Bästa Koncept och Design, Bästa Kötträtt, Bästa Fiskrätt, 
Bästa Vegorätt och Bästa Dessert. Samtidigt är det Bondens marknad så mycket finna att njuta av.
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Från jord till bord
Vi stöttar en högproduktiv, hållbar värdekedja 

i Sörmland — från råvara till konsument!



Julbordet
en tradition i förändring?

Ska det vara skinka eller griljerad kålrot på julbordet i år?  
Var familjs julmat är en resa i familjens släkthistoria och geografisk 

härkomst. Det är inte bara mat utan också minnen vi serverar.
Text: Catarina Bennetoft  |  Foto: Per Groth

Ingen högtid är så traditions-
bunden som julen, men kom-
mer julbordet alltid att finnas 

och se ut som det gör i våra hem 
och på restaurang?

På Culinary Craft i Strängnäs, 
där framtidens kockar utbildas, 
dukar Jimmy Forzelius upp ett 
julbord med traditionellt innehåll, 
men med delvis nya smaker för 
Stolt mat. 

– Här på skolan kommer vi 
erbjuda ett mindre julbord framåt 
jul, kanske liknade detta vi bjuder 
på här, säger Jimmy Forzelius 
lärare och projektledare på restau-
rangutbildningen. 

Eleverna ska lära sig att laga 
traditionella rätter från grunden. 
De ska kunna metoder som rök-
ning av både fisk och kött. Hur 
och varför man saltar och gravar 

råvaror, hur inläggningar görs och 
hur man stoppar korv. 

– Allt lagar vi av så lokala 
råvaror som möjligt. Vi låter olika 
producenter komma hit och dela 
sin kunskap och erfarenhet med 
eleverna som går här, säger Jimmy. 
En trend som ligger i tiden.

Han menar att det är viktigt att 
hålla kvar och känna till våra tra-
ditioner, men är inte främmande 
för att ge de traditionella julrätt- 
erna nya infallsvinklar. Sillen kan 
smaksätts med nya kryddor och 
revbenen tillagas på nya sätt. 

– Jag tror också att julbordet 
kommer bli grönare – att fler vege-
tariska rätter adderas till julbordet, 
men också att nya smaker kommer 
till, säger Jimmy och lägger till att 
traditionen blir kvar, den är viktig 
eftersom den för oss samman. l

I december månad går många 
restauranger för fullt – mycket tack 
vare julborden. Undersökningar 
visar att julbordsätandet ökat och 
att man ser en tydlig trend i att 
julborden blir grönare. Det serveras 
fler vegetariska rätter – både varma 
och kalla. En utmaning många 
kockar uppskattar eftersom det 
kräver mer kreativitet än att steka 
köttbullar och prinskorv.

•  2017 serverades cirka 5 miljoner 
julbord till ett värde av 3 miljarder 
kronor.

•  4 av 5 vill fortfarande ha ett 
traditionellt julbord och anser att 
julbordet är viktigt som tradition.

•  Bland unga föredrar var tionde ett 
vegetariskt julbord.

KÄLLA: VISITA

trender

CAROLINE ANDERSSON, 17 ÅR 
FRÅN STRÄNGNÄS:
– Jag tror att framtidens julbord kommer innehålla mer 
gröna rätter och färre rätter med kött. Det kött som 
serveras kommer vara svenskt och närproducerat.

om julbordets utförande och våra  
jultraditioner i framtiden:

framtidens
kockar
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Recept!

Jimmy Forzelius
Ålder: 35 år.
Gör: projektledare och lärare på 
restaurangutbildningen i Strängnäs, 
Culinary Craft.
Familj: fru och dotter samt två 
bonusbarn.
Bor: i hus i Strängnäs. Flyttade dit 
2010 för jobbet som kock hos  
Christer Lingström på Edsbacka 
Bistro.
Utbildning: Restauranggymnasiet  
i Motala och efter det livets skola  
bland annat på då tvåstjärniga 
Edsbacka krog i Sollentuna utanför 
Stockholm.
Bästa rätten på julbordet: matjessill 
och skinka.
Bästa prylen i köket: kniven förstås.

Styckningskurs av gris med Lasse Dahlén

BENJAMIN WAHLGREN, 17 ÅR 
FRÅN NYKVARN:
– Julbordet kommer bli mer varierat. Många firar jul 
utomlands och får nya smaker med sig hem. I vår familj 
är det julhelgen som är traditionen, maten kan variera. 

JOSEFINE STRIDELL, 16 ÅR  
FRÅN STRÄNGNÄS:
– Jag tror också att vi kommer ha mer gröna rätter  
på julbordet, men också fisk och skaldjur.  
Charkprodukterna minskar, men skinkan blir kvar.
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Culinary Crafts julbord

Krämig citronsill 
1 burk Inläggningssill (ca 420 g)
1 äggula 
1 msk dijonsenap
½ dl rapsolja 
1 citron, rivet skal
5 msk crème fraiche
10 cm purjolök, finhackad
2 msk flytande honung 

1. Blanda äggula och senap i en liten 
bunke. Vispa eller mixa i oljan till en 
tjock majonnäs. Smaka av med rivet 
citronskal och vänd i crème fraiche.
2. Tillsätt hackad purjolök och smaka 
av med honung.
3. Skölj eventuellt sillen, låt rinna av 
och dela i 2 cm stora bitar. Vänd ner 
i citronsåsen, ställ kallt i ca 2 dygn 
innan servering.

Svartvinbärssill 
1 burk inläggningssill (ca 420 g)
1 dl ättika, 12 %
2 dl strösocker
3 dl vatten
1 lagerblad
5 kryddnejlikor 
5 kryddpepparkorn
1 dl svarta vinbär

1. Koka upp samtliga ingredienser 
utom sill och vinbär i en kastrull. Rör 
tills sockret löst sig. Låt kallna.
2. Skölj sillen och låt den rinna av. 
Dela den i 2 cm breda bitar. Varva sill 
och vinbär i en glasburk. Häll på den 
kalla lagen så att den täcker sillen. 
Sätt på lock och låt stå kallt i 2 dygn 
före servering.

Senapssill 
Har du inte senap från Culinary Craft 
kan du istället välja Slotts senap 
original.

1 burk inläggningssill (ca 420 g)
1 dl senap, gärna Culinary Crafts 
1 krm salt
4 msk strösocker
3 msk vittvinsvinäger
1 dl rapsolja
3 msk vatten
1 dl dill

1. Krossa dill och socker i en större 
mortel. Tillsätt vinäger och salt 
och därefter olja lite i taget. Späd 
därefter med vatten till en såsig 
konsistens.
2. Skölj sillen och låt den rinna av. 
Dela den i 2 cm breda bitar, varva sill 
och senapssås i en burk. Sätt på lock 
och låt stå minst 2 dagar. 

– 6 PORTIONER –

Får du tag på salt sill och kan vattna ur själv är det att föredra, men det går också med butikernas 
inläggningssill. Beställer du din skinka i god tid kan du få en skinka med svålen kvar. Den blir krispig 

och god när den bakas i ugnen efter kokning. Annars kan skinkan griljeras traditionellt.
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Julskinka
3 kilo rimmad skinka med svål,  
gärna från en gårdsgris
2 gula lökar
2 morötter
2 lagerblad
8 kryddnejlikor 
6 vitpepparkorn
6 svartpepparkorn

1. Skölj hastigt av skinkan i kallt vatten 
och lägg den i en stor gryta fylld med 
vatten. Koka upp skinkan. Skumma 
ytan med en sked.
2. Skala lök och morot, dela i bitar 
och lägg i skinkgrytan tillsammans 
med kryddor. 
3. Sätt en termometer i skinkan.  
Låt sjuda till 72°. Låt skinkan svalna 
i lagen.
4. Lyft upp skinkan ur lagen. Torka 
ytan och skär ett fint rutmönster i 
svålen med en vass kniv. 
5. Sätt ugnen på 180°. Baka skinkan 
mitt i ugnen i ca 30 min, tills den 
fått färg. Garnera eventuellt med 
kryddnejlikor.

Rotfruktssallad med
apelsin och kanelvinägrette 
En fräsch sallad av vintriga grönsaker 
passar bra på julbordet. Du gör den 
enkelt med hjälp av potatisskalare 
eller mandolin. Rostad rapsolja finns i 
delikatessbutiker men kan ersättas av 
kallpressad rapsolja.

Hyvla skalad morot, gulbeta, rödbeta 
och fänkål tunt i en skål. Dela ett litet 
blomkålshuvud i mindre buketter.
Riv skalet av en apelsin och pressa ur 
saften ner i en liten kastrull, tillsätt 
mald kanel och värm försiktigt tills 
det blir ljummet. Tillsätt lite rostad 
rapsolja och smaka av med pressad 
citron. Blanda blomkål och de hyvla-
de grönsakerna. Ringla över ljummen 
vinägrett.

Rödbetsgravad lax 
600 g benfri laxfilé, gärna mittbiten
¼ dl salt
½ dl socker
5 hela vitpepparkorn, krossade
2 dillstjälkar 
1 stor färsk rödbeta

1. Lägg laxfilén med skinnsidan nedåt 
i en form. 
2. Blanda salt, socker, grovkrossad 
peppar. 
3. Gnid in laxen med kryddblandning-
en. Hacka dillstjälkarna och fördela 
över. 
4. Täck med plastfilm, ställ i kylen 
och låt stå i 1 dygn. Vänd laxen en 
gång och ös med saltlaken som 
bildats.
5. Skala och riv rödbetan grovt. Täck 
köttsidan med rödbetsriv och låt stå 
ytterligare ett dygn.
6. Skrapa bort rödbetsrivet och skär 
laxen i tunna skivor.

Rispappersrullar
med hoisinsås 
Rullarna är lite pyssliga men roliga att 
laga tillsammans. Strimla grönsakerna 
så tunt du kan. 

1 bunt färsk koriander
ca 150 g, morot, strimlad
ca 50 g salladslök, strimlad 
ca 150 g, sockerärtor, strimlade
1 bit rättika, ca 150 g, strimlad
4 romansalladsblad eller gemssallad 
rispapper

Hoisinsås:
1 dl japansk soja
1 msk finriven ingefära
2 msk hackad koriander
1 msk pressad lime
1 tsk fisksås 
chili 

1. Plocka korianderbladen från stjäl-
karna. Hacka 2 msk till dippsåsen, och 
spara resten av bladen till rullarna.
2. Värm vatten i en stekpanna. Doppa 
rispapper ett och ett vart efter tills 
pappret mjuknat.
3. Fördela lite av grönsakerna i mitten 
av pappret. Vik sidorna mot varandra 
och rulla samman. Upprepa tills 
grönsakerna är slut. Dela rullarna på 
mitten.
4. Hoisinsås: Blanda samtliga 
ingredienser till såsen för att doppa 
rullarna i.

Rostad blomkål
med brynt smörvinägrette 
1 blomkålshuvud, ca 600 g
4 msk smör 
2 tsk risvinäger 
1 tsk mejram 
½ tsk chilipulver
½ tsk salt 

1. Sätt ugnen på 200°. Skär bort roten 
på blomkålen så att den kan ligga 
plant. Lägg den i en ugnsfast form.
2. Smält 1 msk smör och pensla blom-
kålen. Strö över mejram, chili och 
salt. Baka mitt i ugnen i ca 45 minuter. 
Känn med en sticka att blomkålen är 
klar. Den ska vara mjuk rakt igenom.
3. Smält resten av smöret i en liten 
kastrull tills den får färg och för en 
nötig doft. Låt svalna och tillsätt 
risvinäger. Servera det smälta smöret 
till den nybakade blomkålen.

Gulärthummus 
6 dl gula ärter (torkade)
3 vitlöksklyftor
3 tsk timjan
3 tsk spiskummin
3 msk pressad citron
5 msk olivolja
salt 
vitpeppar 

1. Blötlägg ärtorna i vatten över 
natten. 
2. Koka ärtorna i nytt lättsaltat  
vatten, under lock på svag värme  
i cirka en timme. 
3. Mixa de kokta ärtorna släta i en 
matberedare, tillsätt kryddor.  
Smaka av med citron, olivolja,  
salt och peppar.
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grilla Grönt
80 recept på allt från snabbt halstrade  
primörer till indirekt grillade rotfrukter,  
bakade pajer och matiga gratänger, efter- 
rätter, röror och tilltugg. Allt tillagat på grillen. 
Här finns något för alla – nybörjaren och 
grillveteranen – samlat i den enda grillboken 
du behöver i sommar. 
 Vad sägs till exempel om grillad kålrot  
med smör och mandel, eller kronärtskocka 
med mynta och citron? 

Av Malin Landqvist 
Foto: Per Ranung

Rutabaga  
med fokus på grönsaker 
är en bok om grön mat signerad en av Sve-
riges mest kända kockar, Mathias Dahlgren. 
Helt enkelt ett vegetariskt kök i världsklass 
där visionären Dahlgren går till botten med 
det gröna konceptet och lagar det på ett 
helt nytt sätt. Utgångspunkten är maten 
som serveras på hans restaurang Rutabaga, 
men allt går lika bra att laga hemma i det 
egna köket. Mathias är även engagerad i 
Gastronomiska samtal här i Sörmland.

Av Mathias Dahlgren 
Foto: Lennart Weibull

grön INSPIRAtion

Blåbärsskugga, äppelskrutt 
och rabarberskugga 
Är inte bara en egensinnig och glädjesprudlande 
bakbok. Det är lika mycket en berättelse om känslor, 
hållbarhet och om att leva i samklang med naturen.  
Det är en bok om att jorden är något vi lånar, om  
tillfredsställelsen att göra något med händerna för  
att förstå och se det vackra i det vi har omkring oss. 

Av My Feldt som driver bageri Feldt i Halmstad 
Foto: Emilie Crispin Ekström

Bokbilder: Bonnier Fakta
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Med varma hälsningar Sörmlands bönder
Tillsammans får vi landet att växa

*J
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ÄL

JER SVENSK M
AT*

Tack för att 
du bryr dig!
Mat skapar känslor. Den ger oss glädje och upplevelser samtidigt som den 
väcker frågor och påverkar omvärlden. Genom att vi tar hand om djuren 
på ett ansvarsfullt sätt, ser till att transporterna är korta och ständigt jobbar 
för att bli bättre – blir maten på tallriken både så hälsosam och skonsam 
för miljön som möjligt. Samtidigt som vi håller vårt landskap öppet.  
 Vi, Sveriges bönder, hoppas därför att du som värdesätter miljön, klimatet 
och den egna hälsan väljer svenskt. Med din hjälp blir vi ännu bättre.
LRF.se/jagbryrmig
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Bondens egen marknad finns för dig som vill handla 
råvaror av högsta kvalitet odlade och förädlade 
lokalt. Exempel är grönsaker och rotfrukter, ostar, 
kött och charkprodukter, sylt, saft och marmelader, 
rapsolja och honung. Hela sommaren finns möjlig-
heten på flera platser i Sörmland. 

Marknadsdagar för Bondens egen marknad:
19 maj  Rabarber- och primörfest, Torget – Mariefred

21 juli  Nordiska Mästerskapen i Food truck. 
 Vid hamnen – Mariefred

11 aug  SM i Gatumusik, Torget – Mariefred

25 aug Hantverkstema, Torget – Malmköping

29 sep Stora Äppelfesten, Ugglans park – Strängnäs

Sörmlands 16:e rabarberfestival sker söndagen den 
27 maj. Då öppnar gårdar upp och bjuder in dig att 
njuta av rabarber och andra primörer som kommit 
upp ur myllan. Under hela vecka 21 står rabarber 
och andra vårliga primörer i fokus på caféer och 
restauranger runt om i Sörmland.

Lördagen den 19 maj är det Bondens egen  
rabarber marknad på torget i Mariefred.  
Även här finner du rabarber i alla dess  
former, både att äta och köpa. 
Matkluster.se

Nyskördat,  
närproducerat 
och småskaligt!

Nordiska Mästerskapen i Food truck lockar mycket besökare. 

Sörmlands  
Rabarber och  
primörfest

Sörmlands Rabarberfestival söndag 27 maj.

Missa
inte

Foto: Rocco Gustafsson

:  84  :



Gör en egen rundtur och besök sörmländska mathantverkare, 
producenter, caféer och restauranger som håller öppet hus 
under Aptitrundan i Sörmland mellan 10.00-16.00. För åttonde 
året i rad erbjuder Sörmlands Matkluster besökare chansen att 
smaka och uppleva det bästa av den sörmländska maten.  
Hälsa på gårdarnas djur och roa dig med olika aktiviteter  
som erbjuds. Ett 50-tal aktörer ställer ut.
 Kan du inte hålla dig, så erbjuder vissa aktörer möjligheten 
att komma redan under lördagen. Boka då i förväg. På matklus-
ter.se finns också många förslag på boende under Aptitrundan 
helgen. Matkluster.se/aptitrundan

35 000 
besökare reste runt 
på Aptitrundan 2017

Aptitrundan 16 september

För sjunde året hölls festivalen med korv och bröd i fokus 
i Stallarholmen den 10 mars 2017. Åter igen en succé när 
runt 5 000 besökare trotsar mörker och kyla för att uppleva 
hantverksmässigt tillverkad korv och bröd med goda till- 
behör. Allt under festliga former med musik, föreläsningar 
och uppträdanden. Bakom arrangemanget står korv- 
entusiasten Lasse Dahlén och brödstjärnan Maria Printz 
tillsammans med Sparbanken 
Rekarne och Sörmlands 
Matkluster. 
 Boka in 2019 år festival 
redan nu, lördagen 9 mars, 
10-16 i Stallarholmen.
Matkluster.se

Korv och bröd- 
festivalen

Ändebols Gårdsbutik & Café.Lamm i Näshulta. Smakfulla tomater.

Missa
inte

Lasse Dahlén och Maria Printz.

Festivalen lockade runt 5 000 besökare 2017. 
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Maj
27  söndag
Rabarber- och primörfest

juni
7  torsdag
START! Bondens Nära, Hellmanska gården, Nyköping 
(alla torsdagar hela sommaren 11–19)

Juli
18  onsDAG
Torgkväll i Malmköping

20–21  Fredag–LÖRDAG
Nordiska Mästerskapen i Food Truck i Mariefred

25  onsDAG
Torgkväll i Malmköping

Augusti 
1  onsDAG
Torgkväll i Malmköping

11 lörDAG
Bondens Egen Marknad i Mariefred

18 LÖRDAG
Skördedag med matmarknad, Julita Gård

25 LÖRDAG
Bondens egen marknad i Malmköping

2018

MATMARKNADER
Foto: Rocco Gustafsson

september
6, 13, 20, 27  torsdagar
Torgtorsdag i Trosa

9  sönDAG
Höstmarknad Skillebyholm

14  freDAG
Måltidssymposium, Culinary Craft Strängnäs

15–16  lördag-söndag
Äppeldagar på Julita Gård

16  söndag
Aptitrundan i Sörmland

29  lörDAG
Stora Äppelfesten, Ugglans Park i Strängnäs

november
24–25  LÖRDAG–SÖNDAG
Östermalma Julmarknad

DECEMBER
2  söndag
Trosa julmarknad

Sörmländska
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2019
februari
28  torsdag
Midvinterfesten i Nyköping

mars
9  lördag
Korv och Bröd Festivalen i Stallarholmen

maj
30  torsdag
Trosa strömmingsfestival
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Bondens Nära
i Nyköping
Torsdagen den 7 juni är det premiär 
för Bondens Nära. 

Nu har flera lokala odlare, producenter 
och förädlare i Sörmlands Matkluster gått 
samman i ett helt nytt koncept, Bondens 
Nära. Producenterna kommer att finnas inne 
på Hellmanska gårdens Bageri och  utanför 
på gården och sälja varandras varor. Du 
kommer att kunna handla grönsaker, potatis, 
rotfrukter, honung, marmelader, sylt, saft, 
grönsaksinläggningar. Lufttorkat, färskt och 
fryst kött. Eftersom tillgång på varorna följer 
säsong så är utbudet av naturliga skäl som 
störst i slutet på sommaren.

Bondens Nära kommer att finnas varje  
torsdag på Hellmanska gården i Nyköping 
klockan 11–19 med start den 7 juni.  
Välkommen!!

Nyhet!
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White 
Guide

Restauranger och caféer  
i Sörmland 2018

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.

Foto: Rocco Gustafsson
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Bomans Hotel & Restaurang
TROSA  |  bomans.se

Edsbacka Bistro
STRÄNGNÄS  |  edsbackabistro.se

Restaurang Fina FiskeN
TROSA  |  finafisken.se

Gripsholms Värdshus Hotell & Konferens
MARIEFRED  |  gripsholms-vardshus.se

Jernberghska Krog
ESKILSTUNA  |  jernberghska.se

Julita Wärdshus
JULITA  |  julitawardshus.se

Restaurang Kung Blacke
FLEN  |  blaxstawine.se

Matbygget
JÄRNA  |  jarnakafe.se

Skafferiet bar & matsal
NYKÖPING  |  mickesskafferi.se

Skåpmat
JÄRNA  |  facebook/sKåPMat

Taxinge krog
NYKVARN  |  taxingekrog.nu

Trosa stadshotell och Spa
TROSA  |  trosastadshotell.se

Utö Värdshus
UTÖ  |  utovardshus.se

Wreta Gästgifveri
ÅLBERGA  |  wreta.nu

Restauranger
Konditori Amarant
TORSHÄLLA  |  konditoriamarant.se

Annas Hembageri
MARIEFRED  |  annashembageri.se

café bönan
ESKILSTUNA  |  facebook.com/café bönan

Hellmanska Gården
NYKÖPING  |  hellmanskagarden.se

Hornuddens ekocafé
STRÄNGNÄS  |  hornudden.net

printz bageri
STALLARHOLMEN  |  printzbageri.se

Sköna Gertruds Te & Kaffe
KATRINEHOLM  |  skonagertruds.se

Sultans Konditori
KATRINEHOLM  |  sultans.se

Taxinge Slottscafé
NYKVARN  |  taxingeslott.se

Två Goda Ting
MARIEFRED  |  tvagodating.com

Utö Bakgård
UTÖ  |  utobakgard.se

Åsgatan 2 Kaffebar
JÄRNA  |  facebook.com/Åsgatan 2

Ändebols gårdsbutik & café
BETTNA  |  andebolsgard.se

Caféer
Restaurang Kung Blacke i Flen. Ändebols Café i Bettna.

Ny!
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Matguide  
till Sörmland

SÖRMLANDS MATKLUSTER  
FRÅN JORD TILL BORD
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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

INNEHÅLL
Eskilstuna kommun 92
Flens kommun 94
Gnesta kommun 95
Katrineholms kommun 97
Nyköpings kommun 97
Strängnäs kommun 98
Södertälje kommun 102
Trosa kommun 102
Vingåkers kommun 102
Övrigt 102

Välkommen till den
sörmländska matkulturen!

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.

På matkluster.se finner du ännu mer information om Sörmlands Matkluster  
samt en sökbar karta med medlemmarnas geografiska placering.

matkluster.se
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ESKILSTUNA KOMMUN

BLOMMOR & BRIE
Som smakinspiratör & med en genuin serviceanda levere-
rar jag det bästa av kvalitet med fokus på gårdsproduce-
rade ostar & dess tillbehör. Jag utför blomsterdekoratio-
ner, stora som små för både privatpersoner & företag.
Wäsby Magasin, Rosells väg, Torshälla, 070-526 42 73, 
info@blommorbrie.se, FB: Blommor & Brie,  
Instagram: blommorbrie

BRÖDBUTIK/MINIKAFÉ PRINTZ BAGERI
Kvartersbutik med ekologiskt surdegsbröd och kaffebröd 
från Printz Bageri i Stallarholmen. Mjöl av Sörmländskt 
spannmål. Lokalt mathantverk. 
Kungsvägen 8, Eskilstuna, 016-14 00 30,
eskilstuna@printzbageri.se, printzbageri.se 
Latitud:  59.36719 | Longitud: 16.52376  

ESKILSTUNA DELIKATESSHANDEL
Gammaldags affär med genuint svenskt, närproducerat 
mathantverk: karameller, praliner, korv, ost, bröd, marme-
lad, saft, kaffe, te etc. 
Köpmangatan 48, Eskilstuna, 070-224 70 89, 
kontakt@eskilstunadelikatesshandel.se,
eskilstunadelikatesshandel.se

ESKILSTUNA ÖLKULTUR
Brygger öl på äkta vara: malt, humle, jäst och vatten. 
Bryggeripub med restaurang, företagsarrangemang. 
Faktorigatan 1, Eskilstuna, 016-13 17 14, 
info@eskilstunaolkultur.se, eskilstunaolkultur.se
Latitud: 59.37568 | Longitud: 16.50821 

FIKA BY ANNA
En härlig blandning av rawbakverk, hemmixade smoothi-
sar och rawglass att fika i mysig miljö eller ta hem till 
kalaset på hemmaplan. Ett näringsriktigt alternativ till din 
fika som produceras med fokus på njutning, kvalité och 
respekt för både miljö och hälsa. 
Tullgatan 4, Eskilstuna, 070- 957 06 21,  
info@fikabyanna.se, fikabyanna.se

GRANERFELDTS TRÄDGÅRDSCENTER 
Stor odling i växthus av obesprutade grönsaker med 
fokus på smak. Tomater, gurkor, paprikor och kryddväxter 
är basen i odlingen. 
Granerfeldts Trädgårdscenter, Ostra, Eskilstuna,
016-35 33 10, info@granerfeldt.se, granerfeldt.se

KALKUGNSTORP
Kretsloppsgård med gutefår, linderödsgrisar, höns & bin. 

Köttlådor. Frukt, grönsaker samt förädling. Gårdsbutik, 
musteri & sommarkafé. 
Kjulamon Kalkugnstorp, Eskilstuna, 070-447 53 94,  
lou@kalkugnstorp.se, kalkugnstorp.se,
FB/Instagram: Kalkugnstorp
Latitud: 59.33415 | Longitud: 16.71707

KJULA HEMBAGERI 
Naturligt fritt från gluten och mjölk
Bröd, tårtor och pizzabottnar. Gårdsbutik.
Lindsäter 1, 635 06 Eskilstuna, 070-492 22 26,
info@kjulahembageri.se, kjulahembageri.se
Latitud: 59.34632 | Longitud: 16.63023

MAGDAKULLAN   
Ekologisk uppfödning av rödkullor. Gårdsbutik, café o 
ch restaurang. Öppet fre–sön året runt. Sommartid  
även loppis vissa dagar.
Magda säteri, Västra Näshulta, 016-800 18,
info@magdakullan.se, magdakullan.se
Latitud: 59.206231 | Longitud: 16.233299

MAKKARA YKSI 
Makkara Yksi är en kvarterskrog på söder i Eskilstuna med 
finska influenser. Vi jobbar för att främja lokalt produce-
rad öl och korv i kvalitativ enkelhet.
Eskilsgatan 1B, Eskilstuna, 072-331 55 38,
info@makkarayksi.se, makkarayksi.se,
FB: makkarayksi, Instagram: makkara_yksi

MARY’S CAFÉ & BUTIK
I Mary’s Café & Butik hittar du en skön blandning av 
ekologisk och närproducerad mat, galleri, musik, skafferi 
& lantligt B&B.  Åkerbyvägen 2, Eskilstuna, 016-35 01 05,  
inf@maryscafe.se, maryscafe.se, FB: maryscafeochbutik  

MÄLARCHARK
MälarChark producerar, säljer och distribuerar varmrökt 
blandad chark, såväl konventionell som ekologisk samt 
leverpastej.
Hejargatan 1, Eskilstuna, 016-14 89 80,
info@malarchark.se, malarchark.se
Latitud: 59.34631 | Longitud: 16.49130

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

Medlemmarna
i Sörmlands Matkluster:
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PEPERONE
Odling av chilepeppar och småskalig tillverkning av 
heta marmelader, såser, kryddsalter med flera produkter 
innehållande chilepeppar.
Aspvägen 2, Eskilstuna, 072-361 08 65,
info@peperone.se, peperone.se

REKARNEKÖTT
Föder upp nötkreatur. Lokalt kvalitetskött från  
harmoniska djur.  
Lindholms gård, Eskilstuna, 0708-25 03 81, 
info@rekarnekott.se, rekarnekott.se 
Latitud: 59.35625 | Longitud: 16.81114   

ROBERT E’S BOTANISKA  
Nystartad gårdsbutik, kafé och grönsaksodling. Förädling 
av gårdens råvaror. Våra produkter och chokladen är 
skapade med mycket kärlek.
Skåningegård, Flättorp/Solhem, Ärla, 
070-799 25 36, 070-227 28 80, FB: Robert E’s Botaniska
Latitud: 59.259315 | Longitud: 16.745839

SKETORP
Grönsaksodling i Hedlandets naturreservat. Blommor 
och ägg. Försäljning på marknader och i gårdsbutik.   
Hedlandet Sketorp 1, Husby Rekarne, 0703-56 42 30, 
info@sketorp.se, sketorp.se
Latitud: 59.266802 | Longitud: 16.340704

SOLBY GÅRD
Vår gårdsbutik är fylld av när- och härodlade varor. Vi 
odlar potatis, jordgubbar, hallon, blåbär m m. Även själv-
plock. Öppen hela året. 
Solby Gård, Eskilstuna 016-35 10 02, 0709-18 76 41,  
solbygard.se, Följ oss på FB/Instagram
Latitud: 59.42404 | Longitud: 16.52144 

SÖRGÅRDEN MÅLA 
Goda och prisbelönta marmelader, chilisåser, chutneys, 
senap, honung, gourmétknäcke, ägg m m. Gårdsbutik vid 
Hjälmarens norra strand. 
Sörgården Måla, Arboga, 070-549 85 87,
info@sorgardenmala.se, sorgardenmala.se, 
FB: Sörgården Måla
Latitud: 59.28304 | Longitud: 15.86082  

Y-WON BAR & GRILL
Här serverar vi frukost, lunch och middag. Vällagad mat 
och klassiska rätter i modern tappning. En blandning 
av internationell bar, bistro och grill med ett lokalt 
råvarutänk.  
Hamngatan 11, Eskilstuna, 016-540 23 00, 0723-89 99 80, 
restaurang.eskilstuna@elite.se, elite.se/y-won
FB: ywonbarochgrill, Instagram: ywonbarochgrill

ÖJA GÅRDSPRODUKTER
Handgjord buffelmozzarella och yoghurt från eget  
mejeri. Buffelburgare, lamm- och buffelkött från  
harmoniska djur. Säljer även lammskinnsfällar.
Kontakta oss för handel utanför gårdsdagar.

Öja Gård 1, Stora Sundby, 070-768 77 64,  
info@ojagard.se, ojagard.se, FB/Instagram: ojagard

FLENS KOMMUN

BLAXSTA VINGÅRD   
Vin från egen vindruvsodling. Restaurang med fokus på 
smaker, egenodlade råvaror och säsongens primörer. 
Exklusivt hotell. Öppet året runt för bordsbokning och 
hotell. Under sommaren öppet 7 dagar/vecka under 
perioden 26 juni–15 aug och där vi som landets enda 
restaurang skapar en helt ny meny inför varje kväll s.k. 
dagsmeny. 
Blacksta, Flen, 0157-704 60, 070-483 46 90 (bordsbok-
ning), goran.amnegard@spray.se, blaxstawine.se
Latitud: 58.95815 | Longitud: 16.63420

CAFÉ LIDA GÅRD /KVALITÉ HÄST & HUND 
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, Flen, 0157-120 05, 070-471 12 89, 
hannah@kvalitehasthund.com, kvalitehasthund.com
Latitud: 59.04151 | Longitud: 16.57402 

FINESSERNA   
Hantverksmässig, marmelad och dryck, ekologiskt. Leder 
och utvecklar projekt, så att fler ska kunna arbeta med 
maten från jord till bord. 
Flinkesta, Flen, 0703-13 15 73, 0157-703 28, 
monika.naess@finesserna.se, finesserna.se
Latitud: 58.94873 | Longitud: 16.56743

FLENS KOMMUN   
Arbetar för fler matproducenter och liv på landsbygden 
i kommunen.  
Näringslivskontoret i Flens kommun, 0157-43 00 00,  
mikael.larsson@flen.se, flen.se

FRÄKENTORP
Djur, natur, nära mat och boende. Ekologisk kretslopps-
gård med mjölk, kött och vitaliserat kulturspannmål. 
Matvandringar och matupplevelser där ni får smaka på 
Sörmland, ute i den vackra sörmländska naturen. 
Fräkentorp säteri, Malmköping, 070-594 41 18,  
0157-441 18, heideken@telia.com, frakentorp.se
Latitud: 59.17000 | Longitud: 16.61205

GRINDA GÅRDSGLASS
I vårt café hittar du framför allt närproducerad glass 
gjord på riktiga råvaror, såsom mjölk, ägg och bär från 
trakten, men också fikabröd, honung och mycket annat.
Här finns också möjlighet att ha konferenser.
Grinda säteri, Malmköping, 070-201 91 87, 
grindagardsglass.se, FB: Grinda säteri AB

HOTEL MALMKÖPING   
Konferens och möteslokaler, boende och vällagad  
mat av lokala råvaror. 
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Furugatan, Malmköping, 0157-245 80, 
info@hotellmalmkoping.se, hotellmalmkoping.se
Latitud: 59.13793 | Longitud: 16.72216   

HÖGTORP GÅRD 
Vi förädlar skogens och naturens smaker ur växter och 
svampar som vi plockar på vår egen, ekologiskt certifie-
rade mark.
Högtorp 1, Mellösa, 070-577 22 08, lena@hogtorp.se, 
hogtorp.se, FB:hogtorpgard, Instagram: hogtorpgard 

JÜRSS MEJERI   
Ystar i liten skala på hantverksmässigt sätt. Butik med 
cirka 25 olika sorters ostar. Kurser i hantverksmässig  
ost- och mejeritillverkning.
Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs, 0157-141 10, 
jurssmejeri@jurssmejeri.se, jurssmejeri.se
Latitud: 59.15189 | Longitud: 16.48843

KUHLSTA GÅRD   
Uppfödning av lamm. Odlar spannmål, rabarber och 
äpplen (must, äppelljumme). 
Kuhlsta, Flen, 0157-701 35, bosse@blaxta.se
Latitud: 58.96458 | Longitud: 16.63426

LANDSBERGS
Familjejordbruk med inriktning på nöt och fläsk.  
Köttinriktning mot bbq och grillning. Håller event  
inom bbq.
Hytternäs, Flen, 070-257 59 21,
landsbergsekologiska@gmail.se, landsbergs.se
FB: Landsbergs

MOJAVE GRÖNT AB/ 
GOURMETGRÖNT I MALMKÖPING
Odlar vid Grinda gård historiska och udda grönsaker,  
örtkryddor, ätbara blommor m m.
Mojave grönt AB, Mellösaverken, Mellösa
Gourmetgrönt Malmköping, Grinda Säteri, Malmköping, 
076-402 77 57, contact@mojavegront.se, mojavegront.se, 
FB: mojavegront, Instagram: mojavegront
Latitud: 59.13441 | Longitud: 16.69983  

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

SOFIELUNDS GÅRD   
KRAV-gård med uppfödning av köttdjur av rasen  
Charolais. 
Sofielunds gård, Drottninggatan 11, Flen, 0157-720 20, 
info@sofielund.se, sofielund.se

SOLMYRA SMAKFULLT   
Catering med lokalproducerade råvaror. Projektledare.
Gripensnäs, Solmyra, Bettna, 070-686 92 41,
jonas@solmyra.se, solmyra.se
Latitud: 58.93538 | Longitud: 16.58961 

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

STAVTORPS GÅRD 
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, Malmköping, 0707-31 80 82,  
stavtorp@telia.com, stavtorp.nu
Latitud: 59.12426 | Longitud: 16.77299

TIEFENSEE ÄPPELODLING
Driver en modern ekologisk äppelodling med 1 200 
träd som våren 2018 anlagts i bästa söderläge ned mot 
sjön Skundern i hjärtat av Sörmland. Säljer äpplen från 
odlingen, samt must på trädgårdsfrukt och äpplen från 
odlingen.
Ekeby Sjöstugan 1, Malmköping, 0157-77 79 80,  
070-263 36 02, roger.tiefensee@gmail.com

TROXTABO GETGÅRD   
Getost från egna getter. 
Ekenäs Troxtabo, Flen, 072-743 68 84,
carmenwikstrom@hotmail.com, troxtabo.com
Latitud: 58.95046 | Longitud: 16.60022 

ÄNDEBOLS GÅRDSBUTIK & CAFÉ  
Levande ekologiskt lantbruk med får, dikor, tomater  
i växthus, grönsaker. Gårdsbutik och café med gårdens 
och bygdens produkter. Köttlådor. 
Ändebols gård, Bettna, 0706-87 15 00, 
info@andebolsgard.se, andebolsgard.se
Latitud: 58.92227 | Longitud: 16.48381 

GNESTA KOMMUN

ROCKLÖSA GÅRD
Gårdsbutik, paketerade naturupplevelser (vandring, 
turridning, cykling, svampsafari, paddling och golf), bo-
ende och uthyrning av flotte. Ekologisk djurgård med för-
säljning av lantrasägg, ett fantastiskt smakrikt fjällkokött 
som produceras enbart på våra hagmarker, gräs och örter 
samt killingkött. I gårdsbutiken även korvar, vilt och 
mycket annat från sörmländska mathantverkare.
Rocklösa Gård, Stjärnhov, 0158-422 27, 070-550 11 49, 
rocklosa.se
Latitud: 59.14331 | Longitud: 16.98572

ÖSTERGÅRDEN PÅ EK
Småskaligt KRAV-certifierat jordbruk med grönsaks-
odling, glada höns och ankor. Gårdsbutik.
Ek 1, Gnesta, 0709-26 21 68,  
ostergardenpaek@gmail.com, FB: Östergården på Ek
Latitud: 59.05700 | Longitud: 17.21726  
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KATRINEHOLMS KOMMUN

BÅLTSNÄS GÅRD/VILT & GÅRDSPRODUKTER   
Gårdsbutik och B&B. Slakteri för lamm och vilt. Lokal  
för uthyrning, konferenser, fester och marknader. 
Båltsnäs gård, Katrineholm, 0707-47 01 46,  
kicki@viltogardsprodukter.se, viltogardsprodukter.se
Latitud: 58.93841 | Longitud: 16.17393 

ETC TOMAT
Gårdsförsäljning och café.
Energikullen 1, Katrineholm, 076-671 28 23,
stenake.nordin@etc.se 

ICA NÄRA KATRINEHOLM   
En framåt butik med ett brinnande intresse för lokal-
producerade ekologiska produkter och en ambition  
att göra din dag lite enklare.
Linnévägen 30, Katrineholm, 0150-48 93 80, 
ica.se/linnevagen, icamatonline.se

LERBO NATURNÄRA MAT
Brebols gård har får, höns och bin. I vår gårdsbutik  
säljer vi kött och korv från naturbetande får och kalv,  
ägg från våra helt frigående höns och honung  
från våra bin. 
Mindre caféverksamhet. För öppettider, ring
Brebols gård, Valla, 070-561 71 95,
FB: Lerbo naturnära mat
Latitud: 58.953124 | Longitud: 16.476531

REJMYRE GESTGIFVERI
Restaurang. Öppnar i oktober månad vårt Mickro - 
bryggeri Rejmyre Hantverksbryggeri.
Glasbruksvägen 42, Rejmyre, 011-876 80, 0733-301 231,
gestgifveriet.rejmyre@gmail.com, rejmyregestgifveri.se 

SÖRTORP
Ekologisk produktion av spannmål, nöt- och lammkött 
och grönsaker. Aroniasnapsen.
Sörtorp, Katrineholm, 0708-97 01  33, 0150-711 17, 
karl.kallander@ekolantbruk.se, ekojord.se
Latitud: 59.03333 | Longitud: 16.45000

ÄNGBY GÅRDSBUTIK & CAFÉ  
Ägg, kött, bröd, lammskinn, hantverk och loppis.  
Fika i mysig bondgårdsmiljö! Öppet midsommar–  
skolstart,samt helger övrig tid av året. 
Glindran Ängby 2, Björkvik, 0702-37 77 96,
wallens.akeri@telia.com, angbyull.snabber.se
Latitud: 58.84613 | Longitud: 16.40439

ÄNGLARNAS KÖK
Cateringföretag som huvudsakligen verkar i Sörmland 
och sätter svenska råvaror främst. 
Åsgatan 28, Katrineholm, Sara 0730-88 09 55, Helene 
0730-88 09 77, info@anglarnaskok.se, anglarnaskok.se   

NYKÖPINGS KOMMUN

ANNAS KERAMIK   
Tillverkning av brukståliga handdrejade stengodsserviser 
till restauranger och privatpersoner.
Rosendal 1, Jönåker, 0707-20 48 34,  
info@annaskeramik. Instagram: @rosendalskrukmaker
Latitud: 58.72503 | Longitud: 16.704462 

ANNAS KÖK 
På Ösvreta Gård finns förädling och gårdsbutik vid sidan 
av det traditionella ekologiska familjejordbruket med 
mjölkkor och får. 
Ösvreta Gård, Nyköping, 070-288 98 26, 
 anna@osvreta.se, osvreta.se
Latitud: 58.77443 | Longitud: 16.89305

BY RANCH/CAMELINA OF SWEDEN
Är ensamma i Sverige om att odla kulturväxten oljedådra 
(Camelina sativa) i stor skala för tillverkning och försälj-
ning av 100 % ekologisk, kallpressad och välsmakande 
camelinaolja samt camelinafrön, båda naturligt laddade 
med omega 3. 
By Ranch AB, Björksund, Tystberga, 0155-40 00 66,  
info@byranch.se, camelinaofsweden.se,  
FB: Camelina of Sweden
Latitud: 58.788763 | Longitud: 17.273146

ERIK PÅ SLOTTET
(Allt om måltiden i Sverige AB)
Festvåning, catering, bröllop, fester och  
matlagningskurser.
Nyköpingshus, Hamnvägen 1, Nyköping, 0155-211 770,
info@erikpaslottet.se, erik@alltom.nu, erikpaslottet.se
Latitud: 58.748781 | Longitud: 17.010986

GRÖNA ROSENDAL    
Odling av grönsaker och blommor på friland. Syrar, saftar 
och syltar. Säsongsöppen gårdsbutik. Stuguthyrning i 
gårdsmiljö. Får och höns. 
Rosendal, Stigtomta, 0706-21 57 98,   
grona.rosendal@gmail.com, FB: Gröna Rosendal
Latitud: 58.81041 | Longitud: 16.81226

HAGA HONUNG   
Våra bin producerar ren, naturlig honung, vax, pollen och 
propolis.
Månskenet 8, Nyköping, 0704-95 35 39, 
anna@hagahonung.se, hagahonung.se
Latitud: 58.89583 | Longitud: 16.88577

HELLMANSKA GÅRDEN   
Kafé och stenugnsbageri med nästan allt ekologiskt och 
närodlat. Luncher och varma mackor. Även bosättnings-
affär. 
V. Trädgårdsgatan 24, Nyköping, 0155-21 05 25,  
info@hellmanskagarden.se, hellmanskagarden.se
Latitud: 58.75236 | Longitud: 17.00677
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LASÄTTER GÅRD   
Saft, marmelad och gelé på fläderblommor från egna 
fläderodlingar. Konferens och Bo på lantgård, certifierade 
av Naturens Bästa.
Lasätter gård, Nyköping, 0155-530 33,  
monika@lasatter.se, lasatter.se
Latitud: 58.70807 | Longitud: 16.79106  

NIELSENS TRÄDGÅRDSSERVICE   
I huvudsak tomater, men även övriga grönsaker. 
Pilvägen 7, Tystberga, 070-604 06 95,  
gu.nielsen@hotmail.com
Latitud: 58.87276 | Longitud: 17.12434

NYKÖPING STRAND UTBILDNINGSCENTRUM 
Gymnasieskola med restaurang- och hotellutbildning. 
Restaurang där våra elever lagar mat med känsla, passion 
och lokala råvaror.
Gästabudsvägen 6, Nyköping, 0702-13 31 00,  
0155-28 44 24, hannu.husa@nsutbildning.se, 
nsutbildning.se
Latitud: 58.74503 | Longitud: 17.01270 

NYSTUGAN EKOGÅRD   
Ekologiskt lantbruk med nöt, lamm, gris och vilt.  
Småskalig ägg produktion, frilandsodling av grönsaker, 
vedförsäljning. Gårdsbutik. 
Nykyrka, Nystugan, Stigtomta, 070-776 22 91,  
070-755 10 05, nystugan.ekogard@gmail.com,  
FB: Nystugan ekogård
Latitud: 58.8425 | Longitud: 16.8000

ONSBERGA GÅRD  
Ekolantbruk med gårdsförsäljning av kött och chark på 
nöt, gris och lamm.
Onsberga Sättersta, Tystberga, 070-653 10 31, 
info@onsberga.se, onsberga.se
Latitud: 58.89302 | Longitud: 17.2294

RUNNVIKENS PENSIONAT 
Övernattning i herrgårdsmiljö. Måltider baserade på råva-
ror från gårdens odling och lokala producenter. 
Lövsunds säteri, Tystberga, 076-947 11 63, 
info@runnviken.se, runnviken.se
Latitud: 58.87276 | Longitud: 17.12434

SÖRMLANDS NATURBRUK   
Utbildar nästa generations matproducenter. Grönt kom-
petenscentrum.
Öknaskolan, Tystberga, 0155-26 48 00, 
kansli@oknaskolan.se, oknaskolan.se 
Latitud: 58.88939 | Longitud: 17.15073 

VILT I VRENA  
Finstyckat sörmländskt viltkött och charkvaror.  
Gårdsbutik. Öppet fredagar 10–18 och lördagar 11–15.
Lilla Stentorp, Vrena, 0155-919 30, 
christer@viltivrena.se, viltivrena.se
Latitud: 58.87096 | Longitud: 16.73038  

VIRÅ BRUK   
Upplevelser inom mat, jakt och utbildning där viltet har 
en central plats. Catering.
Virå bruk, Stavsjö, 0705-88 69 70, classe@virabruk.se, 
virabruk.se
Latitud: 58.77447 | Longitud: 16.45354

VRENA BOUTIQUE
Livsstilsbutik med ett noga utvalt sortiment av kläder 
och inredning samt allt du behöver till det dukade 
bordet.
Lilla Stentorp, Vrena, 073-745 57 38,
info@vrenaboutique.se, vrenaboutique.se 
Latitud: 58.8696734 | Longitud: 16.7285819

VRENA GRÖNT   
Växthusodlad tomat, gurka, paprika, chili, utplanterings-
örter och sallad. Gårdsbutik. 
Lilla Stentorp, Vrena, 070-647 00 05,  
info@vrenagront.se, vrenagront.se
Latitud: 58.85125 | Longitud: 16.71387

WRETA GESTGIFVERI
Gestgifveriet byggdes redan 1699 och har 22 charmiga 
hotellrum och salonger. Restaurang med prisbelönt kök, 
omskrivna i bl a Whiteguide. Vår mat är omsorgsfullt
tillagad med i huvudsak svenska lokalproducerade råva-
ror, en härlig trädgård, fri parkering och Wifi.
Wreta Gestgifveri, Ålberga, 0155-720 22
info@wreta.nu, wreta.nu, FB: wretagestgifveri
Latitud: 58.740686 | Longitud: 16.524124

ÅSAS SMAKER FRÅN LANDET
Utomhusmatlagning med egenproducerad eller lokal 
råvaror. Matvandringar med mat från trakten. 
Christineholms gård, Trädgmästbost 1, Nyköping,
070-856 05 60, lantlovet@gmail.com, lantlivet.nu
FB: Åsassmakerfrånlandet, Instagram: lanttanten

ÖSTER MALMA   
Viltkött från eget slakteri. Kan levereras, köpas i gårds-
butiken eller avnjutas i restaurangen.
Öster Malma, Nyköping, 0155-24 62 28, 
info@ostermalma.se, ostermalma.se
Latitud: 58.952752 | Longitud: 17.156739

STRÄNGNÄS KOMMUN

BETTANS GRÖNA HÖRN
Odling av grönsaker, frukt, bär. Tillverkning av marmelad, 
sylt, must, grönsaksinläggningar m m. Rakukeramik.  
Gårdsbutik under säsong.
Fogdö Tuna 4, Strängnäs, 070-588 37 88,
bettan@gronahorn.se, gronahorn.se
Latitud: 59.44329 | Longitud: 16.86685  
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CULINARY CRAFT, THOMASGYMNASIET
Utbildar framtidens mathantverkare. Grundidé: ”det 
utökade klassrummet”, där regionens mat- och  
måltidshantverkare aktivt deltar. 
Campus Strängnäs, Thomasgymnasiet, Strängnäs, 
0152–294 50, jimmy.forzelius@strangnas.se,  
strangnas.se/thomasgymnasiet
Latitud: 59.38486 | Longitud: 17.00664 

EDSBACKA BISTRO STRÄNGNÄS 
Kvarterskrogen med det lilla extra. Vi fokuserar på bra 
utvalda råvaror och svenska smaker efter säsong, gärna 
med lokala råvaror.
Västervikstorget 6, Strängnäs, 0152-163 00, 
strangnas@edsbackabistro.se, edsbackabistro.se
Latitud: 59.37796 | Longitud: 17.02975  

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

GRIPSHOLMS VÄRDSHUS
En del av ”Svenska kulturpärlor” med råvaror från  
närbelägna gårdar och lokala producenter.  
Kyrkogatan 1, Mariefred, 0159-347 50, 
info@gripsholms-vardshus.se, gripsholms-vardshus.se 
Latitud: 59.25778 | Longitud: 17.22333

HORNUDDENS TRÄDGÅRD
Ekocafé, ekokrog på högsta nivå med egen ekologisk 
odling, butik & gästhamn vid Mälaren. Öppet från påsk 
till allhelgonahelgen. 
Aspö, Hornudden, Strängnäs, 0707-32 61 85, 0152-326 18 
kontakt@hornudden.net, hornudden.net
Latitud: 59.43962 | Longitud: 17.03198 

HOTEL ROGGE
Surdegsbageri och konditori med servering (Rogge-
bageriet). Gastro-pub (Harrys) med mat tillagad på bra 
råvaror. Gyllenhjelmsgatan 20, Strängnäs, 0703-21 91 05, 
0152-228 80, catharina@hotelrogge.se, hotelrogge.se
Latitud: 59.37654 | Longitud: 17.02754  

ICA SUPERMARKET TORGHALLEN
Supermarket mitt i Mariefred med ambitionen ”mer mat 
från trakten”.
Storgatan 9, Mariefred, 073-981 10 98, 0159-347 20,  
peter.tornblom@supermarket.ica.se 
ica.se/supermarket/torghallenmariefred
Latitud: 59.25922 | Longitud: 17.22241

KLIPPINGE GÅRD
Självplock och försäljning av majs.  
Klippinge gård, Stallarholmen, 0152-412 50, 
klippinge.gard@telia.com, FB: Klippinge gård
Latitud: 59.41113 | Longitud: 17.14747  

MILLERT O DAHLÉN KÖTT, VILT OCH CHARK
Styckning och förädling av lokalproducerat kött.  
Egen butik. 
Brogatan 21, Stallarholmen, 070-735 43 91, 
kottbutiken@gmail.com, FB: Köttbutiken Millert & 
Dahlén
Latitud: 59.35971 | Longitud: 17.20674

MORRARÖ ODLINGAR OCH NÖJEN 
Odling av jordgubbar, potatis och grönsaker. Ekologisk 
köttproduktion av lamm. Lammskinn. Gårdsförsäljning 
under säsong. Morrarö 4, Strängnäs, 0704-44 31 52, 
0152-326 79, info@morraro.se, morraro.se
Latitud: 59.435181 | Longitud: 17.055061 

PRINTZ BAGERI
Ekologiskt surdegsbröd bakat i vedugn. Mjöl från lokala 
kvarnar. Kafé med utsökta sötsaker. 
Pizzakvällar juli/aug. Vin och öl. 
Brogatan 21, Stallarholmen, 0152-422 30,
info@printzbageri.se, printzbageri.se
Latitud: 59.35949 | Longitud: 17.20824   

STRÄNGE BREWING COMPANY
Mikrobryggeri & Pop Up Taproom vid Mälarens strand. 
Lokalproducerad hantverksöl samt matservering. Uteser-
vering & liten gårdsbutik. 
Hornuddens Trädgård, Strängnäs, Ulrika 070-309 51 54, 
Glenn 0760-45 30 28, strangebrew.beer

TAXINGE KROG
Restaurang med ambition att skapa kontext. Vill förmed-
la hur platsen och den aktuella tiden smakar. Samma 
bord och tid för alla gäster hoppas ge tankar om målti-
dens betydelse som social plattform. 
Södra skogen 13, Mariefred, 0159-700 17, 070-467 94 04,
info@taxingekrog.se, taxingekrog.se

TURINGE OST & VIN
Välkomna till en välsorterad ost- och delikatessbutik 
med bistro och glassbar! 
Gamla Strängnäsvägen 335, Nykvarn, 08-55 80 73 60, 
info@turingeostochvin.se, turingeostochvin.se
Latitud: 59.19411 | Longitud: 17.44538

ULVHÄLL FEST, MÖTE & EVENT
Hyr Ulvhälls herrgård med matlagningsstudio.  
Ulvhälls Allé, Strängnäs, 0761-10 15 06,
info@ulvhall.se, ulvhall.se
Latitud: 59.37745 | Longitud: 17.03212 

ÄLEBY GÅRD
Med känsla för helheten erbjuder Äleby viltkött, 
trädgårdsodling, gårdsbutik, aktiv matlagning, bröllop, 
konferenser och restaurang. 
Äleby gård, Herrgården, Stallarholmen, 
0152-421 48, info@aleby.com, aleby.com
Latitud: 59.42482 | Longitud: 17.25120
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SÖDERTÄLJE KOMMUN

BRÖDBUTIK & MINIKAFÉ/PRINTZ BAGERI
Kvartersbutik med ekologiskt surdegsbröd och kaffebröd 
från Printz Bageri i Stallarholmen. Mjöl från lokala kvar-
nar. Sörmländska delikatesser. Sallader och smörgåsar.
Nedre Torekällgatan 5, Södertälje, 08-23 14 14,
sodertalje@printzbageri.se, printzbageri.se

JÄRNA BAGERI
Hantverksbageri i centrala Järna. Bröd, bullar, kakor och 
färskmalet mjöl till försäljning. Ekologiska råvaror och 
kulturspannmål. Kafé och lunchservering. 
Åsgatan 2, Järna, 08-546 113 33, info@jarnabageri.se,
jarnabageri.se

PRAKTISKA GYMNASIET I SÖDERTÄLJE
Gymnasieskola med restaurang-, bageri-, konditori-
utbildning. Lärlingsutbildning. Minst 50% av tiden  
ute på företag.
Industrivägen 21, Södertälje, 0709-12 21 28,
ralf.kedja@praktiska.se, praktiska.se/Södertälje
Latitud: 59.19536 | Longitud: 17.62569

SKANSHOLMENS SJÖKROG
Restaurang Sjökrogen, Bistro, Sommarklubb Skanshyllan, 
Café, affär, brännvinsbränneri, camping och båtmarina.
Mörkö, Hölö, 08-551 550 66, 073-600 77 73, 
info@skansholmen.com, skansholmen.se,
FB: Skansholmens Sjökrog, Brännvinsbränneri & Bistro

STIFTELSEN SKILLEBYHOLM 
Trädgårdsutbildningar samt ekologisk/biodynamisk 
grönsaksodling med försäljning i egen gårdsbutik.  
Lunchrestaurang och konferensmöjligheter.
Skillebyholm 7, Järna, 08-551 577 85, 
info@skillebyholm.com, skillebyholm.com
Latitud: 59.04233 | Longitud: 17.60880

TROSA KOMMUN

BERGS GÅRD TROSA
Butik, kafé, restaurang, övernattning, producent av kött, 
bröd & bakverk. Gårdsbutik, kafé och restaurang med  
gårdens gräsbetade och ekologiska nötkött.  
Övernattning i stugor. Mountainbike- och vandringsleder. 
Bröllop, fest & konferenslokaler. Barnvänligt.
Bergs Gård Stora Huset 1, Västerljung, 070-495 49 32, 
info@bergsgardtrosa.se, bergsgardtrosa.se
Latitud: 58.86839 | Longitud: 17.43690

VINGÅKERS KOMMUN

ARCHANGELICA   
Vi odlar och förädlar frukt, örter och honung med målet 
att ha så rena och äkta smaker som möjligt utan tillsatser.
Lundbyskog Larslund, Vingåker, 0708-67 62 66,  
info@archangelica.se, archangelica.se
Latitud: 59.06767 | Longitud: 15.74742

BERGA KULTURKAPELL   
Sommarkafé med hembakat bröd, butik med konsthant-
verk och utställningar. B&B. Koppla av i en unik miljö med 
trädgårdsservering. 
Berga Kapell, Vingåker, 0768-44 57 50, 
0739-53 34 38, info@bergakulturkapell.se, 
bergakulturkapell.se
Latitud: 59.05117 | Longitud: 15.80812

JULITA RAPSOLJA   
Först i landet med kallpressad rapsolja, naturell och 
smaksatt med kryddor. Hudprodukter. Gårdsbutik i 
shopen på Vingåkers golf.
Båsenberga Kogölet, Vingåker, 0707-91 02 52, 0150-910 25, 
info@julitarapsolja.se, julitarapsolja.se, vingakersgolf.se
Latitud: 59.06667 | Longitud: 15.91667  

ÖVRIGT

LRF SÖDERMANLAND
Jobbar för tillväxt och konkurrenskraft i sörmländsk 
livsmedelsproduktion.
Klustervägen 11, Vreta Kloster,  
sodermanlands.rf@lrf.se, lrf.se/sodermanland,
Margareta Malmquist, ordförande, 070-716 77 77

OVERPASS 
Rådgivning och publikationer inom dagligvarubranschen. 
Nils Eric Näslund, Nygatan 15, Strängnäs, 0738-12 39 48, 
0708-11 62 85, nen@overpass.se

RHEUM   
Producentförening för småskalighet och gemensam  
försäljning i utvalda butiker i Stockholm och Sörmland.
Kontakt: Malin Schreiber, 076-245 39 18, info@rheum.se, 
rheum.se 

SPIDER EVENT MARKETING 
Koordinering/samverkan, marknadsföring,  
mat- & dryckprojekt, m m. 0705-98 05 55, 
bengt.jansson@spiderevent.se, spiderevent.se

På matkluster.se finner du ännu mer information om Sörmlands Matkluster  
samt en sökbar karta med medlemmarnas geografiska placering.
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i Sörmland

Länets turistchefer  
rekommenderar några 
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ESKILSTUNA kommun

MAGDAKULLAN
Magda är en av pionjärerna inom 
ekologisk odling och djurhållning. 
Här började man med biodynamisk 
odling redan 1976. Idag har man 
uppfödning av lantrasen rödkullor. 
Djuren hjälper till att hålla land-
skapet levande och bidrar till den 
biologiska mångfalden, dessutom 
ger de fantastiskt kött som finns att 
köpa i gårdsbutiken. I Gårdsbutiken 
kan du även köpa ost, rapsolja, ägg, 
skorpor, sylt och andra delikatesser. 
På gården finns även ett Stallcafé 
med ekologiskt kaffe, hembakat och 
smörgåsar.  
Magda säteri, Västra Näshulta,  
016-800 18, magdakullan.se

MARY'S CAFÉ
En skön blandning av ekologisk och 
närproducerad mat. Härlig äppel-
trädgård 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, 
konstgalleri samt café och bageri  
i traditionell svensk miljö.
Rosells väg, Torshälla, Eskilstuna
0709-84 14 36, wasbymagasin.se

Flens kommun

HOTEL MALMKÖPING
En modern hotell- och konferensan-
läggning på en höjd mitt i Malmkö-
ping, omgivet av vacker natur. Här 
erbjuder restaurangen en avslappnad 
miljö för sina gäster, där råvarorna 
som serveras reflekterar mycket av 
vad Sörmland har att erbjuda.
Furugatan, Malmköping, 0157-245 80, 
hotellmalmkoping.se

SLOTTETS AXELLENTA 
RETROBISTRO PÅ  
SPARREHOLMS SLOTT
Kant i kant med den vackra slotts-
parken finns Axellents retrobistro, 
som drivs av Axel Johnsson, fylld av 
nostalgi och kuriosa. Väggarna täcks 
av en stor samling vackra gamla 
emalj- och plåtskyltar som bidrar till 
den charmiga miljön.
0733-260 516, sparreholmsslott.com

HEDENLUNDA SLOTT
Hedenlunda Slott är som klippt och 
skuret för ett vackert slottsbröllop, 
men passar lika bra när ni vill kon-
ferera ostört med vacker natur runt 
knuten. Eller vad sägs om en härlig 
slottsweekend där ni bor kungligt 
på slottet och njuter av god mat 
där många av restaurangens råvaror 
plockas direkt från slottets egna 
trädgård. Upplev Slottsbadets ritual 
med ett bastulandskap i toppklass.
0157-754 00, hedenlundaslott.se

Gnesta kommun

STERNERSBORGS  
CHOKLAD
Sörmlands godaste praliner och 
egengjord glass baserad på mjölk 
från grannen, mer närproducerad än 
så blir det inte. Vard 11-17, lör 11-15. 
Stationsvägen 22, Björnlunda,  
0158-133 00,
FB: Sternerborgs choklad

STERNERSBORGS  
GLASSPAVILJONG
Den 18 juni förvandlas Wattrangs-
borg i Björnlunda till en jättelik 
glassbägare! Välkommen att njuta 
av dagsfärsk italiensk glass med nya 
smaker varje dag. Gjord på mjölk 
från KRAV-gården Önnersta, 1 500m 
härifrån. Följ oss på FB och Instagram 
för att se om vi har din favoritsmak 
just idag.

GNESTA STRAND 
Invid Frösjöns strand i centrala Gnesta 
ligger Gnesta Strand, restaurang & 
bar och en stor härlig terrass som 
vetter mot sjön. Här serveras en väl-
komponerad och spännande meny 
som byts ut och följer årstiderna.
Margretedalsvägen 4, Gnesta, 
0158-104 54, gnestastrand.se  

SKOTTVÅNGS GRUFVA
Kulturhistorisk oas mitt ute i den 
vackra Sörmländska landsbygden. 
Här kan du äta gott, kolla på live- 
musik med landets finaste artister 
inom alla genrer, gå på konstrunda, 
roas av barnunderhållning, besöka 
Skottvångs gruvmuséum, ta en tur 
på Sörmlandsleden, besöka garnbod 
och hantverksbod, gå på marknad 
eller vara med när en riktig kolmila 
tänds.
Skottvångs Grufva, Mariefred,  
0158-259 00, skottvangsgrufva.se

GUSTAFVIKS LJUS & CAFE
Café med mycket hembakat kaffe-
bröd. Du avnjuter det tillsammans 
med kaffe i en mysig 1890-talsmiljö, 
där kakelugnarna vintertid, sprider 
värme tillsammans med levande ljus. 
Ljus- och presentbod.
Gustafsvik, Östra Storgatan 41,  
Gnesta, 0158-264 00,
gustafsvikslevandeljus.se

Foto: N
atasha Bhogal

:  105  :



katrineholms kommun

BÅLTSNÄS GÅRD
Gårdsbutik med bl a lammkött från 
egna ekologiska (KRAV-märkta) får 
och lamm. Styckat kött av vilt från 
trakten. B&B.
Båltsnäs Gård, Katrineholm,  
070-747 01 46, viltogardsprodukter.se

SÖRTORP
På gården odlas nästan alla tänkbara 
grönsaker samt rabarber, aronia, 
blommor, potatis och rotfrukter. 
Här kan du handla grönsaker (under 
säsong), konst eller skinn. Välkom-
men också att vandra på Jägernåsen, 
naturreservat, beläget på gårdens 
marker.
Sörtorp 1, Katrineholm
070-646 21 77, ekojord.se

SULTANS KONDITORI
Café och bageri med stort utval av 
nybakat matbröd och kaffebröd. 
Lättare luncher som paj, toast, matig 
sallad, varm soppa eller bakpotatis.
Katrineholm: Storgatan 27,  
0150-100 62 samt Åhlénsgallerian, 
0150-525 60
Vingåker: Storgatan 3, 0151-100 82,
sultans.se

Nykvarns kommun

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

MÅNGFALDENS HUS 
Här finns Tegelhuset med inredning, 
konst och möbler. I matcaféet serve-
ras kall och varm mat i mysig miljö, 
fika med dryck och hemmagjorda 

bakverk. Även handelsträdgård 
april–september.
Gamla Strängnäsvägen 341, Nykvarn, 
Tegelhuset: 08-552 405 05,
Café & Deli: 08-552 405 02,
info@mangfaldenshus.se,  
mangfaldenshus.se

NYKVARNS FRUKT  
OCH GRÖNT 
En liten butik mitt i Nykvarns 
centrum. Här säljs främst frukt och 
grönt men även andra produkter och 
råvaror.
Centrumvägen 22, Nykvarn,  
08-552 456 00, 
FB: Nykvarns Frukt och Grönt

nyköpings kommun

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

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

WRETA GESTGIFVERI
På Wreta Gestgifveri finner du en 
unik miljö från 1600 och 1700-talet 
och de 22 gästrummen har kärleks-
fullt 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

oxelösunds kommun

LÄGET HAMNKROG  
OCH BAR
Klassisk skärdgårdskrog i oslagbar 

miljö. Läget är just läget no 1. Gott 
om parkeringar och i direkt anslut-
ning till Oxelösunds gästhamn och 
sjömack. Musikkvällar.
Strandvägen 3, Oxelösund
0155-334 50, by-charlie.se

SAILOR KICKIS
God mat vid havet längs vågpiren  
i Oxelösunds Fiskehamn. Se fritids-
båtar och fartyg glida förbi strax 
utanför fönstret.
Fiskehamnsvägen 12, Oxelösund
070-213 40 61, sailorkickis.se

JOGERSÖ RESTAURANG  
& KONFERENS
Här serveras god mat i kombina-
tion med aktiviteter och friluftsliv. 
Jogersövägen 8, Oxelösund
070-217 22 60,  
skavstagolf.se/jogerso-restaurang 
FB: jogersorestaurangokonferens

Strängnäs kommun

GRASSAGÅRDEN
Café i en gammal borgargård centralt 
i Strängnäs. Även lunchrätter och 
smörgåsar. 
Kvarngatan 2, Strängnäs,  
073-744 86 02, cafe-grassagarden.se

KAFÉ KLAVÉR
Hemma-hos-kafé på Hedlandet  
utanför Mariefred. Utsikt över  
Mälaren och Mariefred/Gripsholms 
slott. Sommartid spelas barnteater i 
teaterladan på samma gård. 
Ekbacka gård, Hedlandet Mariefred, 
070-686 76 23, kafeklaver.se 

RAKSTUGAN KÖK & BAR
Nyöppnad restaurang centralt i  
Mariefred som serverar smårätter. 
Munkhagsgatan 10, Mariefred,  
073-623 44 00, rakstugan.se 
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sÖDERTÄLJE kommun

SKANSHOLMEN
I den storslagna skärgården cirka 5 
mil söder om Stockholm ligger den 
pittoreska Skansholmens Sjökrog. 
På Skansholmen finns också en liten 
familjär camping i kuperad terräng, 
belägen på en ås med utsikt mot 
saltsjön från alla sidor. 60-talet 
platser och alla med el. 
Sommaren går att avnjuta på 
sjökrogens fantastiska terrass och 
brygga med utsikt över båtlivet i 
gästhamnen.
Skansholmen, Mörkö, 08-551 550 66,
skansholmen.com

SKÅPMAT
En liten, mysig restaurang i Järna med 
ekologiskt, mestadels närproducerad 
mat. Restaurangen har fått utmärkel-
se i White guide.
Gula Villan, Järna, 070-818 15 50,
skåpmat.nu

MIRAMAR
Mysig, prisvärd och otroligt god liba-
nesisk och spansk tapasrestaurang:
Strandgatan 10, Södertälje,  
08-550 321 20, mira-mar.se

trosa kommun

FINA FISKENS BAGERI
I butiken finns nybakat mat- och söt-
bröd. De bakar många sorters mat-
bröd, från ljusa baguetter till grövre 
surdegsbröd. Krispiga knäckebröd 
med flingsalt & svartpeppar finns  
alltid på hyllan tillsammans med 
goda bullar och småkakor. Frukt och 
bär i egenkokta marmelader följer 
säsongerna. Under sommaren fylls 
kyldisken med rökta delikatesser 
från havet, olika röror med skagen i 
spetsen och tillhörande såser. Allt du 
behöver för en perfekt picknick eller 
en dag på havet!
Fiskargatan 12, Trosa, 0156-138 47, 
finafisken.se

SVENSKA VILTBUTIKEN
Försäljning av viltkött från Sörm-
ländska skogar. Bland annat ölkorv, 
färsk salciccia, vilthamburgare, 
flintastekar och viltlådor med kött 
från vildsvin, kronhjort, dovhjort och 
mufflonfår.
Åda Handelshus, Trosa,  
070-379 01 56, svenskaviltbutiken.se

HILLSTA
Bär, potatis, grönsaker och själv-
plockning. I gårdsbutiken kan du 
köpa säsongens produkter. Även 
självplock på jordgubbar och potatis. 
Runt den 1 juli brukar jordgubbarna 
vara mogna, för detaljerad infor-
mation om utbudet, kontakta oss. 
Potatis för självplock brukar finnas 
runt den 10 juli. Utbudet för övriga 
grönsaker varierar efter säsong och 
tillgång.
Hillsta Östra Uppgård, Västerljung, 
0156-200 14, hillsta.com

Vingåkers kommun

HJÄLMARGÅRDEN
Mysig pärla vid Hjälmarens strand. 
Både trevlig restaurang och café med 
stort glassutbud under sommaren.
Hjälmargården ligger i Läppe längs 
väg 214. Hjälmargårdsvägen, Vingåker, 
hjalmargarden.se

BÅSENBERGA HOTELL  
OCH KONFERENS
Härliga bufféluncher och 4-rätters 
middagar med allt vad man kan 
önska av gott mathantverk.  
basenberga.se

DITT SKAFFERI
Trevlig grillkrog med stor glassbuffé 
och whiskyprovningar. Erbjuder flera 
laktosfria alternativ. dittskafferi.se
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Tillsammans utvecklar  
och profilerar vi

matregionen
sörmland

stoltmatisormland.se
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intresset för mat och dryck, närodlat och ekolo-
giskt 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 Sörmland presenterades, 
har uppfyllts i förtid. Ökad omsättning, fler företag 
och fler som arbetar i branschen med mat och dryck 
från jord till bord.

i kommuner och landsting sker ambitiösa sats-
ningar för att såväl öka andelen närodlad mat som 
att erbjuda mat lagad från grunden. Den offentliga 
måltiden i länet är på offensiven med nya spännande 
samarbeten för att hjälpa till att öka självförsörj-
ningsgraden i länet och Sverige.

i år kommer vi att ytterligare öka samverkans-
modellen när vi tillsammans arbetar fram en  
regional livsmedelsstrategi för länet.

vind i seglen
för matregionen sörmland

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.

 Stolt Mat i Sörmland vill informera, inspirera och aktivera alla som ser mat 
som en viktig utvecklingskraft för länet.

stoltmatisormland.se

Tillsammans mot framtiden



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 arbetsgrupper, internt 
kallade stråk, bildats för att arbeta med olika ämnes-
områden.

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

under 2018 är följande stråk igång och träffas tre–fyra 
gånger under året. Konsument, Kommunikation & 
Affärsutveckling, Kompetensutveckling, Offentlig Måltid 
samt Bär, frukt och grönsaksodling. Nya stråk är under 
lansering – Kockstråk, Fiskstråk samt ett stråk där länets 
största livsmedelsföretag kan mötas. 

Mejeri och Slakteristråken har under våren övergått till 
skarpa projektgrupper.

Arbetet genomsyras av deltagarnas passionerade vilja 
att skapa mervärden för Sörmland som matregion.

Foto: Bengt Jansson

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

tuss
tusen små steg



stoltmatisormland.se

STOLT MAT I  SÖRMLAND ÄR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN:

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

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

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

Mission
stolt och smart mat

för ett gott liv

Passion
Viljan att skapa

Vision
vi är stolta över vår matkultur  

som bidrar till ett godare liv  
för länets invånare och våra  

besökare

vill du vara med och utveckla
matregionen sörmland?


