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Är du stolt?

Hotell, konferens & restaurang
Text: Johan Varenius

V

i har alla olika relationer till mat. Den är
gränslös och de traditioner och kulturella
kopplingarna till det vi äter är många. Maten
kan vara hälsosam eller onyttig, både för oss själva och
vår omgivning. Den kan orsaka stress eller vara en stund
för avkoppling. Men den gemensamma nämnaren,
oavsett vilket förhållande du har till maten på din tallrik,
är att den är livsnödvändig för oss alla. Det är därmed
många faktorer som styr vad vi äter och både tid, kunskap, intresse och ekonomiska förutsättningar påverkar.

Smaka på
Nyköping.
Femrätters, plockmat,
snabbmat eller slowfood?
I Nyköping hittar du restauranger
med atmosfär, karaktär och
kvalitet. Ät med influenser från
världen eller råvaror från skogen
och grönsakslanden helt nära.
Längs ån, på Storgatan,
i kulturlandskapet eller
skärgårdsnära hittar du
allt det goda. Lämna inte
Nyköping hungrig.
Hitta ditt favoritställe på
www.nykopingsguiden.se
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Det svenska lantbruket är världsledande avseende
klimat- och miljöpåverkan samt god djurvälfärd. Den
svenska livsmedelsproduktionen kan vara stolt, men utmaningar finns. Livsmedelskedjan är lång med många
aktörer och insatser pågår för att näringen ska bli mindre sårbar, stärka sin ställning och uthållighet. Vi kan
lära oss av den pågående pandemin. Ökad samverkan
minskar sårbarheten. Livsmedelskedjan står starkare
med en blandning av stora och små, specialister och
generalister samt nationella och lokala aktörer. Flera
företag i sektorn klarar sig tyvärr inte genom krisen,
men vi ser också exempel på nya samarbeten och försäljningsvägar som kommer stärka näringen långsiktigt.

Under våren 2020 har covid-19 orsakat en pandemi
som påverkar hela jordens befolkning och konsekvenserna kommer världen leva med under
många år. Sverige har länge varit förskoSom konsumenter har vi möjlighet att påverka och
nat från allvarliga kriser, men plötsligt
har därmed ett stort ansvar. Våra val har stor
drabbas även vi och samhället utsätts
betydelse, både i det privata och offentliga köket,
för en allvarlig påfrestning. Tidigt stod
och kan bidra till att öka landets produktion och
hyllor i dagligvaruhandeln tomma.
därmed uthållighet vid nästa kris.
Något som vi inte upplevt i modern
Genom ökad kunskap är det lättare att göra
tid. Det hände nu och vad lär vi oss
bra val. Detta magasin är fullmatat med inspiraav det?
tion om lokal mat och några av de eldsjälar som
Hälften av den mat vi äter i Sverige
producerar den. När jag läser om deras hårda arbete
importeras. Den mat som produoch passion till sina produkter känner jag
stolthet över den sörmländska maten
ceras i landet är beroende
och mitt val blir enkelt. Hoppas du
av insatsvaror från andra
känner samma sak! ●
länder. Det visar
hur sårbar Sveriges
livsmedelsförsörjning
är vid allvarliga samJohan Varenius driver JBV
hällsstörningar. Vi kan
konsult AB som arbetar med
inte förlita oss på att
verksamhetsledning och
andra länder kommer
rådgivning inom biobaserade
att producera vår mat
näringar åt bl.a. Sveriges
0157-245
i framtiden.
Sverige 80 / info@hotellmalmkoping.se / www.hotellmalmkoping.se
Jordägareförbund och
måste stärka sin inhemAgro Sörmland. Kontakt:
ska livsmedelsproduktion.
johan@jbvkonsult.se
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HÄLSA

Recept
Lou’s energibollar

När blodsockret dippar är det lätt att
gå i fällan att äta onyttiga sockerbomber
som inte ger någon längre mättnad.
Men med lite planering kan du alltid ha
ett bättre alternativ till hands.
Här är tre nyttiga och enkla recept som lämpar
sig bra att ta med i en mattermos eller låda.

Giselas fruktiga sallad

Hälsosam
mat I FARTEN
Text: Emil Berglund | Foto: Emil Berglund och Warbro kvarn
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En god och nyttig sallad som
passar till såväl frukost, lättlunch,
mellanmål eller som kvällsmål.
Du behöver:
4 dl hela kärnor av dinkel,
nakenhavre, emmer eller annan
helkärna från Warbro kvarn
1,5 liter vatten för blötläggning,
och 8 dl vatten för kokning
Flytande honung.
Mald kanel eller kardemumma
Färsk frukt eller bär efter smak,
fantasi och årstid – citrusfrukter,
äpple, vindruvor, päron, apelsin
eller hallon.

Gör så här:
1. Skölj spannmålskärnorna i
rikligt med vatten. Lägg i blöt
över natten och koka sedan på
svag värme. Nakenhavre i ca
10 min. Dinkel och emmer i 20
min tills kärnorna känns lagom
mjuka. (Du kan också koka
utan blötläggning i 20 resp 30
minuter.)
2. Häll bort överskottsvatten
och blanda ner frukt och
bär. Smaksätt med flytande
honung och lite kanel eller
kardemumma. De kokta
kärnorna håller cirka en vecka
i kylen och kan även frysas.
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Små energirika bollar fulla med
fibrer och smaker. Bra att ha med
som snabbt, mättande
mellanmål i farten.
Du behöver:
1 dl jordnötssmör
½ dl hackade pumpafrön
1 msk chiafrön
1 ½ msk hackade torkade blåbär
1 msk hackade torkade tranbär
1 dl dinkelflingor
2 msk kallt vatten
1 msk lönnsirap
Gör så här:
1. Hacka pumpafrön, blåbär
och tranbär (kan ersättas
med annan torkad frukt)
2. Rör ihop allt i en bunke
3. Ställ i kylen 10 minuter
4. Rulla till bollar ca 2-3 cm

Overnight oats

En smidig rätt som du kan blanda
direkt i en mattermos på kvällen
och ta med på morgonen. Passar
bra till frukost eller mellanmål på
eftermiddagen.
Du behöver:
125 ml växtmjölk av t.ex. havre,
kokos eller soja
3/4 msk chiafrön
125 ml dinkelflingor
1 msk nötsmör
Några matskedar bär, nötter eller
hela kakaobönor efter smak.
Justera konsistensen efter tycke
och smak: Mer frön eller flingor
för tjockare konsistens och mer
mjölk för lösare.

Vildsvinsburgare

VILDA VECKAN

Sörmlands Matkluster ordnar den första veckan
i november Vilda veckan då de öppnar dörren
till det vilda skafferiet med allt som skogen och
naturen bjuder:
När: 2–8 november
Plats: Sörmland
Övrigt: Besök olika deltagare som lyfter fram
det vilda i Sörmland. Handla chark, kött och
skogens vilda växter hos olika gårdsbutiker eller
avnjut en middag med tema vilt.
matkluster.se/matfester/vilda-sormland-2020
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Framtidens

MÄSTERKOCKAR
Text: Ebba Söderquist Määttä | Foto: Emil Berglund

Framtiden ser ljus ut för svensk gastronomi. Stolt Mat har
träffat två unga kockar vars matlagning kännetecknas
av stor glädje, hög energi och en oändlig experimentlusta.

A

xel Karlsson från Nyköping är bara 11 år
gammal men redan en fena på matlagning.
Helgerna ägnas gärna åt att prova nya recept
och uppläggningar. Om Axel får välja skippar han
de vardagliga rätterna för att istället ge sig på de lite
finare råvarorna. Med glimten i ögat berättar Axel att
han blivit en finsmakare.
– Får jag välja fritt så lagar jag helst pilgrimsmusslor
eller hamburgare på högrev. Musslorna steker jag
snabbt i en het panna med lite chili och till burgaren
gillar jag att göra egen dressing. Färdig dressing på tub
är inte så kul.
Även 13-åriga Amanda Stensson från Vingåker har
trots sin unga ålder redan hunnit samla på sig stor
erfarenhet. Redan som liten hjälpte hon sin mamma
i köket och förra året kunde vi se Amanda i tv-programmet Sveriges yngsta mästerkock där hon lyckades
knipa silvermedaljen.
– Det är det bästa som hänt mig. Jag fick träffa så
mycket människor och lära mig så mycket. Svårast var
tidspressen vi hade under tävlingarna, men jag hade
stor nytta av att jag lagat så mycket mat hemma. Jag
vet vilka smaker som fungerar med varandra och det
hjälpte mig under tävlingen.
Amanda avslöjar att hon hade en hemlig överenskommelse med Agnes Fredriksson som vann tävlingen.
– Vi kom varandra nära direkt och tidigt i tävlingen
lovade vi varandra att vi skulle stå i final tillsammans.
Det var kul att det faktiskt blev så till slut.
Både Amanda och Axel berättar att bland det roligaste som finns är att bjuda andra på mat.

– När någon fyller år brukar jag ofta bjuda på middag
istället för att köpa en present, berättar Axel.
Nyligen fyllde hans mormor 70 år och på grund av
coronapandemin var Axel tvungen att hitta en kreativ
lösning för att fira henne.
– Jag köpte två matkassar med lika innehåll. En
kasse lämnade jag hos mormor och den andra tog jag
med hem. Mormor fick ett recept och sen lagade vi
och åt en trerättersmiddag tillsammans via Facetime.
Tjusning i att bjuda andra
Även Amanda tycker om att bjuda andra på mat. När
familjen har gäster hemma är det oftast Amanda som
lagar maten, vilket brukar vara väldigt uppskattat.
– Men oftast blir det att jag bjuder familjen. Jag
lagar i princip alla måltider här hemma. Mina bröder
kan sucka över det ibland, de vill ha någon tråkig rätt
som köttbullar och makaroner, medan jag gillar att
experimentera.
Hon berättar också att det kan bli rätt mycket disk
när hon lagar mat och att hon har en bra deal med sin
pappa.
– Jag jobbar gärna med ”mise en place” och då kan
det bli rätt mycket olika skålar och byttor. Pappa är
ofta snäll och hjälper till med disken. Det började med
att när jag tävlade i Sveriges yngsta mästerkock lät han
mig fokusera på att hinna laga så mycket mat som möjligt mellan tävlingarna, medan han skötte resten. Det
har väl fortsatt vara lite så, säger Amanda och skrattar.
Amanda berättar att hon tror att kockbranschen är
tuff och att hon därför ser upp till alla som har lyckats
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Jag lagar i princip alla måltider
här hemma. Mina bröder kan
sucka över det ibland, de vill
ha någon tråkig rätt som
köttbullar och makaroner,
medan jag gillar att
experimentera.

HÅLLBARHET

Min restaurang ska nog ligga i Stockholm eller
hemma i Nyköping. Den ska servera lite finare
junk food. Till exempel en bra fish and chips.”
inom den. Bland annat Leif Mannerström är en stor
förebild.
– Han arbetar så lugnt och metodiskt i köket. Och
så verkar han ha koll på allt.
Axel nämner Tommy Myllymäki och Lindor Wink
som två idoler. En dag om året brukar han dessutom
laga mat med sin mammas kusin Viktor som är utbildad kock.
– Då brukar vi vara hemma hos honom och jag får
lära mig nya saker. Bland annat har han lärt mig att
stycka kyckling och att filea fisk, något som hade blivit
svårt att lära sig hemma.
Matlagning även i framtiden
Såväl Amanda som Axel har tankar och planer inför
framtiden. Att en gång få öppna egen restaurang är en
dröm som de delar.

– Min restaurang ska nog ligga i Stockholm eller
hemma i Nyköping. Den ska servera lite finare junk
food. Till exempel en bra fish and chips, berättar Axel.
Amanda planerar att först gå på kockgymnasium
och vill sedan börja arbeta som kock.
– Jag vet inte exakt vilken inriktning min restaurang
ska ha om jag startar en, men det vore kul att ha rätter
från olika delar av världen. Det finns ett ställe som har
karamelliserade popcorn på varje rätt, jag vill också ha
någon liknande detalj – men med något som representerar mig såklart.
Om vi i framtiden kommer kunna besöka Axel och
Amandas restauranger får tiden utvisa. Men med den
glädjen och energin som de uppvisar när de pratar om
matlagning talar allt för att det kommer gå vägen för
de unga kockarna. ●

Tommy Myllymäki

Hallå där...

– här kommer ett gäng frågor från våra
unga mästerkockar Amanda och Axel.

Amanda:

Hur gör du för att ständigt utvecklas som kock?
– Jag tror på tesen att ständigt vara nyfiken och leva med
inställningen att jag har något nytt att lära. Det gör att du
utvecklas i yrket och som medmänniska.
Vad är det roligaste med att jobba som kock?
– Det roligaste med mitt arbete är när gästerna tycker om och
uppskattar det jag och vi gör för dem.

Axel:

Hur ska man tänka för att få en fin uppläggning?
– Först och främst ska man laga god mat. Sen kan du tänka på hur
man skulle vilja äta rätten. Det ger dig lite tips kring hur du ska lägga
upp. Jag gillar att jobba antingen monokromt med 1-2 färger på
tallriken för att hålla det rent. När jag vill göra en mer sprudlande
uppläggning så maxar jag med massor av färg och form.
Vilket är ditt bästa tips för en god sås?
– Smaka av, smaka av och smaka av. Tänk på balansen och
konsistensen. Lycka till!
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självförsörjning en het potatis
Text: Hans Johansson Lemming | Foto: Rocco Gustafsson

Självförsörjning av livsmedel har blivit en het potatis i Sverige igen.
För 30 år sedan var 75 procent av maten på våra bord från svenska bönder. Idag
är, förenklat uttryckt, varannan portion importerad.

K

limatförändringarna och inte minst
nuvarande pandemi har lagt frågan om
självförsörjning på bordet. Det finns flera
orsaker till att Sveriges försörjningsgrad har minskat.
Bland annat avvecklade vi våra beredskapslager när vi
blev en del av EU under 1990-talet samtidigt som vår
handel av livsmedel globaliserades i allt högre grad.
Men möjligheten till självförsörjning handlar inte
bara om varifrån maten kommer, utan också hur den
produceras.
– Svenskt jordbruk är till stor del också beroende av
importerade insatsvaror som drivmedel, konstgödsel,
vitaminer och mineraler med mera för att fungera,
säger omvärldsanalytikern Peter Eklund.
Även specialiseringen inom jordbruket, som innebär satsningar på en sorts gröda eller ett visst sorts boskap, har ökat sårbarheten i livsmedelsförsörjningen.
– Men här finns en tydlig mottrend. Intresset
för mångfald och kvalitet växer kraftigt med ökad
efterfrågan på ekologiskt eller organiskt producerade livsmedel och en mångfald av produkter och
smaker – både från konsumenter och professionella
matkreatörer.
Peter Eklund analyserade för några år sedan den
sörmländska matproduktionen i rapporten Grön
framtid med Länsstyrelsen i Sörmland som uppdragivare.
– Det finns stor potential för en ökad sörmländsk
matproduktion, inte minst inom fisk- och grönsaksområdet där vi idag importerar upp emot 80 procent i
Sverige och ännu mer i Sörmland, säger han.

Han pekar också på behovet av lokala slakterier och
mejerier för att stimulera marknaden.
Det finns enligt Peter Eklund en poäng att prata
lokal och regional självförsörjning istället för nationell,
men inte nödvändigtvis utifrån länsgränser.
– Man kanske mer ska tänka en omkrets på cirka
25 mil som bondens lokala marknad. Markeringen
av det regionala eller platsen gör att det utvecklas en
mångfald av produkter från den trakten. Mat från
Sverige blir lite anonymt och förutsättningarna i
landet är olika. ●
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Så kan du som
konsument bidra till ökad
lokal självförsörjning
• Var nyfiken och ställ frågor om
produkterna som saluförs i handeln.
• Prova andelsjordbruk där du delar risk och
skörd med bonden och får en kasse med
grönsaker varje vecka under säsong.
• Handla på REKO-ringar utan mellanhänder,
prova aptitrundor för att hitta närodlade
favoriter och inte minst ställ krav i din butik
att de ska ha produkter från trakten och
lyfta fram lokala alternativ. Som medveten
konsument kan du också bestämma din egen
meny alltmer efter säsong.

HÅLLBARHET

”Det är helt ärligt rätt
skönt att inte kunna
bestämma över vädret.”

Kålkungen
på selaön

till sin hjälp. På frågan var han får
all sin kunskap om grönsaksodling
ifrån svarar Anders att han provar
sig fram.
– Man lär sig med tiden. Sen
finns det personer som har varit med ett tag, som
jag kan fråga om rådgivning. Just nu är den största
utmaningen att få upp effektiviteten i jordbruket. Hur
kul det än är att odla så måste det förstås vara lönsamt
också.
Det är tydligt att Anders inte räds de utmaningar
som kommer med en storskalig grönsaksodling. För
att skydda sina odlingar från hjort och vildsvin har
han satt upp en dryg mil viltstängsel runt åkrarna och
han har nyligen byggt ett nytt kylrum för att kunna
förvara kålen. Och inför vädrets makter är det bara
att anpassa sig.
– Det finns ingen väderprognos i världen som går

Text: Ebba Söderquist Määttä | Foto: Emil Berglund

På markerna kring Kilfröslunda gård utanför Stallarholmen odlades
det länge gräsmattor. Men för ett par år sedan bestämde sig Anders
Norlén för att istället satsa på grönsaksodlingar – och det med besked.
Förra året satte han hundratusen vitkålsplantor, i år har han planterat
mer än det dubbla. Men Anders satsningar sträcker sig längre än att
bara omfatta kål. På Kilfröslunda odlas också jordgubbar, färskpotatis,
gurka, olika sorters sallader och mycket mer.

D

et krävs lite mod för att göra den satsning
som Anders Norlén på Kilfröslunda gård
gjort. Efter att på Selaön ha odlat gräsmattor
i många år bestämde han sig för att istället prova att
odla grönsaker. Medan många andra kanske hade
börjat lite försiktigt, slog Anders på stort direkt. Hundratusen vitkålsplantor åkte ned i jorden förra året och
i år har han mer än dubblat den siffran. Vitkålen säljs
framför allt via grossisten Menigo som levererar till
bland annat skolbespisningar. Anders har investerat i
egen lastbil för att kunna sköta transporterna till grossisten. De övriga grönsakerna som odlas finns framför

allt till försäljning i den nybyggda gårdsbutiken på
Kilfröslunda.
– Jag upplever ett uppsving för lokalproducerad
mat, så det är otroligt roligt med gårdsbutiken. Där
säljer vi inte bara vitkål utan i butiken kan vi erbjuda
olika sorters grönsaker, kål, lök, örter och så småningom även jordgubbar. Vi ska strax sätta jordgubbarna
i jorden. Det är lite jobb då det är 85 000 plantor som
ska planteras och det görs för hand.
Att odla grönsaker i den här omfattningen är inte
något för den som är rädd för att ta i. Men Anders är,
som tur är, inte själv på gården utan har sex anställda
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att lita helt på. Det är ärligt talat
rätt skönt att inte kunna bestämma
över vädret. Men visst är det hela
tiden en spänning, man vet aldrig
hur det blir.
Peter Eklund, omvärldsanalytiker med inriktning
på matfrågor, berättar att det finns en stor potential i
grönsaksodling i Sörmland.
– Idag har vi en självförsörjningsgrad i Sörmland
på mindre än en procent av vår efterfrågan av de
flesta grönsakssorter. Marknaden för i synnerhet de
klassiska grönsakerna växer nu och det sker en kraftig
ökning de närmaste 10 åren. Enbart i Mälarregionen
inklusive Östergötland har vi en självförsörjningsgrad
på några procent (4%) av till exempel vitkål. Så den
här typen av satsningar är viktig för ökad självförsörjning i länet. ●

Plura lever
det ljuva livet

– och tipsar om ställen du
kan besöka i Sörmland

Text: Marko Määttä | Foto: Emil Berglund
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Jag blev helt paff när vi flyttade till Sörmland
och upptäckte hur mycket fin mat det finns här.”
Plura tar emot oss vid sitt hus med utsikt över Lillsjön mitt i det böljande
sörmländska landskapet. Mellan de nyrenoverade faluröda
boningshusen och bodarna med anor från 1700-talet har han tillsammans
med sin fru Maria anlagt en fin pool och ett trädäck som rymmer en
rejäl grill och krukor med färska kryddväxter. För Stolt berättar han med
sin omisskännliga raspiga stämma om vilken sörmländsk mat
han föredrar och vilka besöksmål han helst besöker i Sörmland.
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Sverige

— ett ölland igen
Text: Sanna Lindberg | Foto: Emil Berglund, Hans Johansson Lemming
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HÅLLBARHET

Blommor och grönsaker

i harmoni med naturen

Det är ett hårt men väldigt
givande jobb i en härlig miljö.”

Text: Åse Haukebö Roos | Foto: Birgittas trädgård

Hur gör man för att starta ett småskaligt jordbruk? Alexander Olsson
och Courtney Adamson är paret som träffades i Kina men slutligen landade
på en gård på den sörmländska landsbygden. De vågade förverkliga
drömmen om att leva närmare naturen och att leverera förstklassiga
råvaror till sörmlänningarnas tallrikar. Med nyfikenhet och energi driver
de Birgittas trädgård strax utanför Nyköping och satsar på småskalig
produktion av lokalt producerade grönsaker och blommor.

D

et är Alexanders mamma Birgitta som är
inspirationen bakom namnet till trädgården.
Båda Alexanders föräldrar var odlare, så
man kan säga att han har det i blodet.
Intervjun sker ute i det stora grönsakslandet och
det första Alexander gör är att plocka upp en liten vit
rova ur landet och ber mig smaka. Det visar sig vara
en majrova och den smakar som en väldigt söt och god
kålrot. I grönsakslandet tittar en hel del annorlunda
grödor upp, sparrisbroccoli, etiopisk kål och asiatiska
bladgrönsaker som komatsuna och bladsarepta.
– Det här är vårt tredje år på gården, så vi testar oss
fram med olika sorter. Det är ett sätt för oss att sprida
nya smaker till våra konsumenter och genom att odla
många olika saker står vi även bättre rustade för väder
och vind.
Courtney är från Australien och paret träffades i
Kina där de båda läste kinesiska. Courtney är utbildad
jurist och Alexander doktorerar i kemiteknik på KTH.
Han är även utbildad permakulturdesigner. Så här
initialt är det mycket att sätta sig in i och lära sig. Med
KRAV-stämpeln följer många regler.
Gården driver ett andelsjordbruk som står för ungefär 50 % av produktionen. De säljer resten via REKO
och till restauranger samt via olika marknader.
De har redan blivit en del av gemenskapen i området där de bor, här finns en tradition av att hjälpa
varandra.

– Jag tror vi hade tur att hamna på rätt plats vid rätt
tillfälle. Våra grannar är väldigt stöttande och glada
över att det händer saker på gården. Vi har lärt oss
oerhört mycket av de äldre bönderna i trakten. Det
vore synd om deras samlade erfarenhet gick förlorad.
Vi ser till att kunskapen lever vidare, säger Courtney.
Odlingen sker enligt permakulturens principer. Permakultur är ett designsystem för hållbart leverne som
mest förknippas med skogträdgårdsodling, där man
försöker ta sig bort från den ettåriga odlingen. Istället
försöker man etablera en form av ekosystem som upprätthåller sig själv. Nu strävar många efter att utveckla
ett mer hållbart jordbruk som kan återuppleva sig själv
varje år, precis som skogen, skogsbrynet eller ängarna.
– De flesta som håller på med permakultur idag håller
även på med ettåriga växter. Vår tanke är att gå från
ettåriga grönsaker till mer perenna grönsaker. Målet
är hela tiden att inte bara extrahera värde från jorden
utan ge tillbaka lika mycket värde som vi tar ut så att
det blir ett hållbart system och en bördig jord, säger
Alexander.
Inom permakultuen jobbar man ofta med
”stacking”. Det kan förklaras som hyllnivåer av olika
produktionsslag. Om du till exempel har blommor och
honungsbin får man i princip en gratisprodukt när
nektaren från blommorna blir till honung. Eller när
hönsen äter matrester och sedan lägger ägg. Det här
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går att göras på många olika sätt och det finns oändliga möjligheter att producera mycket mat, men allt
kräver mänsklig passning. Här lyfter paret att man inte
behöver göra allting själv, det går att hitta synergier
eller bra samarbeten med andra.

LOKALproducerat

På gården odlas även ekologiska snittblommor. Det
finns enligt Courtney ett växande intresse och en stor
efterfrågan på just ekologiska blommor. Dock stötte de
först på ett visst oförstående när de ville KRAV-märka sina blommor, då organisationen KRAV främst
fokuserat och intresserat sig för ekologisk mat då det
kommer till märkning av produkter.
De flesta av gårdens blommor säljs på marknader
i Stockholm, men de gör även bröllopsbuketter, hela
vägen från odling till design av buketten.
– Det känns viktigt att kunna erbjuda ett alternativ
till de industriellt, ofta hårt, uppdrivna blommorna.
Våra blommor har både högre kvalitet och står sig
längre.
Framåt ser de utvecklingen av gården mer som en
process. Att de på sikt vill återskapa den totala ömsesidighet som finns mellan det vi kallar natur och det vi
kallar människa. Så som det en gång varit.
– Det är ett hårt men väldigt givande jobb i en
härlig miljö, och vi hoppas att fler upptäcker det här
livet som ger ett större perspektiv på tillvaron, säger
Courtney. ●
: 31 :

Med ambitionen att slå av på takten flyttade
bagarmästaren Johan Sörberg ut på landet
utanför Eskilstuna. I den stora ladugården
installerade han ett bageri för att i lugn
och ro kunna förfina unika smaker.
Men ryktet spred sig. När Johan någon
gång i månaden slår upp portarna
väntar en lång kö av människor
som snabbt köper upp det som
produceras under tre intensiva
dygn. Att bara ta det lugnt
verkar inte ligga i Johans natur.

Johan gör verkstad av sin

brödpassion
Text och foto: Emil Berglund
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386

kilo mjöl. 41 kilo smör. 18 kilo socker. Kilovis med kryddor, hinkar med
russin och 98 kilo surdeg. Det är en
bråkdel av råvarorna som behövs när Johan Sörberg
har helgöppet. Det är tydligt att det som en gång började som ett hobbyprojekt har växt en hel del.
– Jag har försökt att hålla det hela på mattan, men
ryktet har gått. Det börjar gå mig ur händerna vilket
intresse det är de få gånger jag har öppet, berättar
Johan.
En del som sett Hela Sverige bakar, där Johan är
jurymedlem, kanske själva förknippar bakning med
en sinnlig upplevelse. En slags mindfullness där händernas bearbetning av degen sakta framkallar smaker
och texturer som njutningsfullt växer fram. Inget
kunde vara mer felaktigt. Med tävlingsmeriter från
Konditor-VM, coach för svenska bagarlandslaget,
mottagare av mästarbrev i bageri och konditori, samt
Gastronomiska Akademiens silvermedalj vet Johan
exakt vad det handlar om.
– Att vara bagare är ett tufft jobb som inte passar
alla, men jag tycker efter alla år att det fortfarande är
fantastiskt roligt. Inför att jag ska ha öppet på Svartverkstan så kör jag nästan dygnet runt – i tre dygn.
Och när kunderna väl börjar köa måste grejorna ut.
Det tar bara någon timme så är det rent på hyllorna,
berättar Johan som är förundrad över hur folk hittar ut
till Svartverkstan, trots avsaknad av marknadsföring.

man inte riktigt vad det är, och det är precis det som
är tanken. Jag kör lite kurser, grannar kommer och
säljer sina prylar. Det ska hända oväntade grejer. Och
namnet kommer egentligen från mina jakthundar som
kallas ”svartråttor”. Jag gillar färgen svart helt enkelt,
säger Johan och tar ut ännu en plåt färdiggräddade
bullar som snabbt försvinner ut i butiken där doften
sprider sig vidare ut på gårdsplanen.
Det är en sak att som ensam bagare massproducera
ett fåtal olika sorters bröd och bakverk. Men Johan
har större ambitioner än så när Svartverkstan är
öppen.
– Jag planerar alltid för att kunna erbjuda ett brett
sortiment av bröd: några rena rågbröd, några med
frön, några utan, klassiska kanel- och kardemummabullar och ofta något mer experimentellt. Men de
senaste tio åren har jag känt mig väldigt trygg i det
jag producerar. Jag gör aldrig något som jag själv inte
gillar.
För att kunna hålla hyllorna i bageributiken någorlunda fyllda, får en kader av extrapersonal rycka in.
Allt från sonen Hampus till särbon och vapendragaren Eva som samspelt koordinerar alla kassar som har
förbeställts. Bara att hitta en logistik som gör att de
kan hantera all efterfrågan har varit en utmaning.

Att se Johan i köket är som att se en jazztrummis leda
sitt storband. Simultankapaciteten sitter sedan mer än
trettiofem år i yrket i ryggmärgen. Plåtar in i ugnen.
Förbereda nästa gräddning. Pensla. På med pärlsocker. Plåtar ut ur ugnen. Kontrollera jäsningen. Musiken
pumpar och utanför börjar kön växa inför öppningen.
Hade det varit kväll och inne i stan hade man lätt kunna tro att folk köade till en obskyr svartklubb och inte
ett bageri. Tanken med Svartverkstan var aldrig att
leverera förfinade bakverk som folk köper med ögat.
Det är en plats för rejält hantverk. En verkstad för
förädling av både viltprodukter men framförallt bakverken. Att ha enbart bageri skulle bli för begränsande
berättar Johan.
– De flesta bagerier heter ju något med ”bageri” i
namnet, men kommer man till Svartverkstan så vet
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Bra bröd får aldrig
bli en lyxvara.”

– Att baka bröd är inget jobb, det är ett kall, säger
bagarmästare Johan Sörberg.

Särbon Eva koordinerar alla kassar
som ska lämnas ut till de många kunderna.

Kön ringlar sig lång när Svartverkstan öppnar upp någon gång i månaden.

Även om bageriet är Johans territorium märks det
att det är en laginsats. Att det är en händelse i trakten
går inte att ta miste på. Hela gårdsplanen utanför
den renoverade ladugården fylls inte bara av kunder.
Grannar kommer för att sälja sitt eget mathantverk,
eller för att köpa bröd och växla några ord. Trots det
tilltagande regnet är humöret på topp och folk drar sig
nöjt hemåt med fyllda brödkassar.
– Bra bröd får aldrig bli en lyxvara, det är därför jag
alltid kör ett kilopris rakt av. För mig handlar det inte
om att göra snygga luftiga bröd med mycket volym,
jag vill att de ska vara så nyttiga som möjligt. Men att
baka med fullkorn är lite svårare, det händer alltid
saker med degen som man måste lösa. Och för att

göra det så gäller det att förstå processen rent kemiskt,
jag älskar den sortens problemlösning.
Vad kan då passa bättre för en bakande problemlösare än att ha sin egen brödverkstad för att prova
nya recept? Ett problem som Johan bestämt sig för att
lösa är hur man gör det ultimata hamburgerbrödet.
Ett bröd med karaktär som kan suga upp alla burgarens safter och inte är degraderat till rollen att enbart
hålla allt övrigt på plats.
– Jag har gjort ett eget potatismjöl som gör att brödet håller ihop. Sedan har jag även skållat vetemjölet
innan bakning och det gör att brödet blir bättre på att
ta emot vätska. Den är besläktad med briochen, men
har inte lika mycket smör och ägg.
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Med ett bageri som Svartverkstan till sitt förfogande
kan man kanske tro att experimentlustan skulle ta
överhand. Att det skulle gå samma väg som en del
mikrobryggerier där konstigt är bra. Men Johan älskar
de klassiska rena smakerna och återkommer hela
tiden till grunden i hantverket.
– När jag var yngre testade jag gränserna hela
tiden, ibland så extremt att det inte var gott längre.
Men det är en naturlig utveckling. Efter en period när
man bryter med traditionen så hittar man tillbaka och
blir trygg i vad man gillar. Därmed inte sagt att man
ska sluta utvecklas. Jag skruvar på recept och provar
nya smaker hela tiden och kunderna köper det, eftersom de litar på mig.

Varje helg som Svartverkstan har öppet ger Johan
nya idéer att sätta i verket. När han inte lägger tid på
bakning är det det stora jaktintresset som prioriteras.
Självklart tillsammans med sina tyska jaktterriers,
svartråttorna.
– För tjugo år sedan hade jag bara bröd på hjärnan.
Men eftersom jag numera själv jagar så är viltkött en
viktig komponent i den mat jag tycker om. Nästa steg
blir nog att ta hit några kompisar som är kockar. De
får köra sin stil och utveckla sina smaker. Helst utifrån
lokala råvaror som produceras här i Sörmland.
Ju lokalare desto bättre. ●
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Blommor & Brie

på Wäsby Magasin
Text: Ebba Söderquist Määttä
Foto: Andreas Besterman

På Wäsby Magasin utanför Eskilstuna
hittar du bland annat den fina delikatessoch blombutiken Blommor & Brie som
drivs av smakinspiratören och sommelieren
Chatrin Jakobsson.

V

ägen fram till den egna butiken tog några
svängar, men kändes samtidigt självklar för
Chatrin.
– Jag har arbetat stora delar av mitt liv med ost, vin
och blommor, men som anställd. En dag för några år
sedan stod jag plötsligt utan jobb och där och då vågade jag inte satsa på en egen butik. Istället utbildade
jag mig till tandsköterska, men jag kände mig aldrig
riktigt hemma i det yrket.
Chatrin beskriver att hennes jobb med delikatesser
och vin hade blivit en identitet som hon plötsligt stod
utan i jobbet som tandsköterska. När hon av en slump
fick möjlighet att öppna eget på Wäsby Magasin tog
hon chansen. Den åttonde mars 2018 öppnade hon
upp dörrarna till Blommor & Brie. Idag består hennes
verksamhet dels av försäljning av delikatesser och
blommor i butiken, dels av vin- och ostprovningar
som hon genomför hemma hos folk.
– Jag tar helt enkelt med mig vinglas och ostar och
kommer hem till folk. Drycken som ska provas får
kunderna köpa innan, fast på min inrådan.
Tidigare kunde hon ha flera provningar i veckan,
men när pandemin bröt ut blev det plötsligt tommare
i kalendern. Samtidigt märker Chatrin ett uppsving
för lokala butiker.
– Många nya kunder har hittat hit. Nu när man inte
ska göra några längre resor är det många som passar
på att ta en utflykt hit till Wäsby Magasin istället. Vi
som driver butikerna har draghjälp av varandra, det
får jag vara ödmjuk inför. Förutom det jag erbjuder i
min butik finns också möjlighet att dreja, fika och äta

gott, köpa viltprodukter och heminredning.
På Blommor & Brie kan man bland annat hitta
gårdsproducerade ostar från framförallt Frankrike,
Italien och Schweiz, men också från svenska
producenter, som exempelvis Jürss mejeri. För Chatrin
är det viktigt att våga prova nytt och hon hittar
ständigt ny inspiration. Hon läser mycket och som
jurymedlem vid Ostfestivalen och SM i mathantverk
har hon hittat nya favoriter. På frågan om Chatrin
själv har någon favoritost svarar hon att det beror helt
på dagsform.
– Vilken ost jag är sugen på beror på sällskap, väder
och vind och vilken dryck jag kommer att dricka till.
För att en ost ska smaka bra är det dels viktigt att
mjölkdjuren mår bra och får beta fritt, dels ska den
som lagrar osten ta hand om den och förvalta den väl.
En god ost kännetecknas av en mjölksötma som ligger
kvar i munnen och ebbas ut, snarare än att försvinna
direkt. I butiken säljer jag bara ostar jag själv tycker
om. Jag har haft några ostar som jag inte gillat och
då lyckas jag inte heller sälja dem, till slut hamnar
de nedrivna hemma i fryslådan, säger Chatrin och
skrattar. ●
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Vad är du sugen på idag?
Hitta din favoritrestaurang på visitoxelosund.se
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HÅLLBARHET

Osprey Farm & Studio

inspireras av organiska resurser
Text: Emil Berglund | Foto: Emil Berglund, Rocco Gustafsson

Det är inte en slump att en odlande arkitekt som döpt sin odling efter
den högtflygande fiskgjusen och sitt egenritade hus efter dess rede också
odlar på upphöjda bäddar av kompostjord. För Osprey Farm & Studio
på Fogdö, Strängnäs, handlar det mesta om skapa miljöer där idéer kan lyfta
och att låta naturen flöda in i det mänskliga – istället för tvärtom.

P

Sedan kan man ta ut svängar inom de ramarna. Vår
å en rullstensås på Fogdön, ett stenkast från
odling är antitesen till en monokultur. Vi har 35 olika
Mälaren, ligger den upphöjda granbostaden
grönsaker och 65 olika bär och fruktsorter,
The Nest, som utgör arkitekten Johnny
berättar Johnny.
Andersson och keramikern Ina M
Det övergripande målet för Osprey
Anderssons bas för högtflygande idéer
Farm & Studio är att skapa en möom skapande på naturens villkor. Ett
skapande där naturens byggstenar
tesplats som utvecklar landsbygden
ständigt är närvarande, oavsett om
och väver ihop stad och land.
det är i form av funktionellt lergods
– Det talas mycket om självföreller minimalistiska träbyggnader
sörjning, men jag föredrar ordet
som trots en vid första anblicken
samförsörjning. Jag vill vara beroformmässig stramhet har en lågmäld
ende av mina medmänniskor, och
Johnny Andersson och
organisk puls, fylld av kontraster. Prejag vill kunna bidra tillbaka i min tur.
Ina M Andersson.
Men då måste man först skapa en ömcis som det massiva trähuset på Ewing
street i Los Angeles som Johnny ritat.
sesidig förståelse. Därför planerar vi att till
nästa vår bygga ett nytt växthus där det finns plats
för inte bara odling utan även föreläsningar, matevent
Odlande är skapande
och keramikstudio.
Odlandet på hektarstora Osprey Farm är för Johnny
Andersson en form av skapande. Men det är också
en miljö för att odla tankar om hållbarhet inom sin
Farmers Market varje lördag i juli och augusti
arkitekturgärning, där han tycker att det länge saknats
Redan under 2020 tar Johnny, Rasmus och Ina steget
ett fokus på materialens ursprung – från planta till hus.
mot att bli en mötesplats för att inspireras. Alla lörOdlandet har också en kroppslig dimension som ger
dagar i juli och augusti mellan 10–14 bjuds det in till
Johnny den utmaning som tidigare bara uppnåddes på
Farmers Market, självklart med den egna ekologiska
dagslånga pass på landsvägscykeln.
odlingen och keramiken i fokus.
På de upphöjda ängsbäddarna har han tillsamOch odlingarna, de breder ständigt ut sig. Nytt för
i år är en skogsträdgård som anläggs i anslutning till
mans med parets son, trädgårdsarkitekten Rasmus,
odlingen. Mångfalden i odlingarna ökar då ytterligare
låtit odlingarna sträcka sig upp mot himlen, som ofta
med buskar och träd såsom valnötter, hasselnötter,
delas med de svävande fiskgjusarna. Den föredragna
vindruvor, mispel, rosenkvitten, blåbärstry, aprikos och
metoden att odla utan att gräva eller plöja marken, så
kvitten. Bästa platsen för att ta in myckenheten är från
kallad ”No-dig-gardening”, lämpar sig bra för Fogdöns
den slående pergolan som tornar upp sig mitt i odlinglerjordar.
– Odling har många likheter med arkitektur, allt
arna. Gör du ett besök, bli inte förvånad ifall du själv
börjar med en bra grund och att välja ett system.
ser en fiskgjuse avteckna sig mot skyn. ●
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Nyfiken på att veta mer? Gå in på:
ospreysweden.se eller Instagram:
@ospreyfarm @osprey_sweden
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Vi älskar lokal mat!
Vårt hjärta klappar extra hårt för Eskilstunas närområde och vi satsar
stort på lokalproducerade varor. Hos oss hittar du en av stans största
manuella fisk- och delikatessdisk och en omtyckt köttavdelning, där vi
själva styckar allt vårt kött. Vi tillhandahåller endast svenskt, färskt kött
och i största möjliga mån från Hammarby Ösby och Rekarnekött.
Vi erbjuder även gårdsmjölk från Viby prästgård. Mjölken pastöriseras
direkt på gården, sedan hämtas mjölken och vi kör den direkt till butiken.
Viby prästgård ligger endast 7km från butiken så en färskare och mer
lokalproducerad mjölk blir svårt att hitta!

Vi erbjuder lokalproducerad mat på riktigt!

Välkommen till den dynamiska idyllen!
Vandra i vildmark, strosa i stan eller njut av något gott att äta.
Här finns mycket att välja på – eller kombinera!
The Edible Country – boka en unik måltids- och naturupplevelse.
#Fikaidyllen – besök något av våra prisbelönta caféer.
Upplev vildmarken – vandra, cykla eller paddla kanot i Åkers bergslag.
Strosa i stan – utforska någon av våra mysiga stadskärnor.
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Strängnäs | Mariefreds turistinformation

0152-291 00
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www.strangnas.se/turism

Tiden flyger iväg på

Vid Hälleforsnäs gamla bruksområde
Framtidsbruket kan du få tiden att flyga iväg
genom att handla prisbelönt ost, äta husmanskost
med en twist och lära dig mer om hur du äter eller
använder vilda växter som smaksättare i maten.

Text: Marko Määttä | Foto: Emil Berglund
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FRAMTIDSBRUKET I HÄLLEFORSNÄS

Nils Oscar

Jürss Mejeri

ställer om till
digitala ölprovningar

Många är de ostälskare som hittar till ysteriet och
ostbutiken Jürss Mejeri som flyttade till Hälleforsnäs
för fyra år sedan. Kerstin Jürss och Claes Jürss gör
mångfaldigt prisbelönt ost på ekologisk mjölk från
sörmländska gårdar. Och vilken ost det blir, alltifrån
Eldosten som går utmärkt att grilla till den italienska
ricottan och Big ben som är en stor pressad hårdost
som lagras i ”grottan”, ett tidigare skyddsrum i närheten.
Andra favoriter är Granbarksosten som ska gratineras
hel i ugnen och inte minst Sörmlands Ädel som är en
ädelost utöver det vanliga och en bästsäljare med
makarna Jürss mästerliga signum.

Läs mer på jurssmejeri.se

Högtorp Gård

Du som gillar mat utöver det vanliga – missa inte
butiken som drivs av Högtorp gård! Du kliver då in i ett
smakrike fyllt av vilda smaker från det nordiska köket
som till exempel granskottsolja och ramslökskapris,
som flera kocklandslag från Sverige, Norge, Finland
använt och som serverats på två Nobelmiddagar. Där
träffar du foragern och matinnovatören Lena Engelmark
Embertsén som utforskar och renodlar naturens smaker
till flerfaldigt prisbelönta produkter. Hon gör allt från
oljor, inläggningar, sirap och drycker från granar, björkar,
vårbrodd, älgört, maskros och många fler arter, samlat
från egen skog och mark som certifierats för ekologisk
matproduktion. Följ med på en vandring om vilda växter
om du vill lära dig mer om hur du kan använda dem i
matlagningen.

Läs mer på hogtorp.se

När Coronapandemin slog till
omöjliggjordes alla besök på Nils
Oscars bryggeri i Nyköping. De
inbokade ölprovningarna fick ställas
in – tills man istället ställde om och
genomför dem digitalt.

V

ad gör man när ölprovningar inte kan
genomföras på plats? Man kör online,
live på Facebook! I maj ställde sig därför
Ida Lindberg Klausen och Olle Sundberg från Nils
Oscars för första gången framför kameran, istället för
den sedvanliga gruppen på plats i bryggeriet. Plötsligt
hade den fysiska gruppen på femton personer istället
växt till nittio – framför sina respektive skärmar.

Anna Källberg är eventansvarig och den som
ansvarar för provningarna, som normalt sett har sin
högsäsong under april och maj.
– Vi höll det ganska enkelt och bjöd först på en
rundtur i bryggeriet, sedan hade vi valt ut tre stycken
öl som vi presenterade. Hemma hade folk köpt in
samma öl för att kunna prova samtidigt, och det blev
gott om interaktion och frågor. Och nu har vi lärt oss
hur man gör, berättar Anna.
Premiärsändningen gick över förväntan och efteråt
var en taggad programledartrio överens om att de
absolut kommer att göra det igen. ●

Bruksrestaurangen

Bruksrestaurangen ligger en trappa upp från Jürss
Mejeri och har tidigare varit kök och matsal för det
gamla brukets anställda. Restauratören Axel Johnsson
serverar tillsammans med sina medarbetare nordisk
vällagad husmanskost.
– Vi jobbar med lokalproducerat och ekologiskt. Det
är färs från kravmärkt gård, ost från Jürss Mejeri och
vår nyhet i år är en egen öl producerad hos Eskilstuna
ölkultur som heter Brukslager. Det är många som hittar
hit. Vi har redan en hel del stammisar och har som
ambition att bli en samlingspunkt i Hälleforsnäs. Axel
slår också ett slag för den lyxiga brunchen som serveras
första söndagen i månaden, givetvis även den med
lokalproducerade råvaror.
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Läs mer på axellent.se
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Julita Gård – vinnare
”Stora turismpriset 2018”

400 slott, gods och gårdar.
1000-tals saker att göra.
Sörmland är Sveriges slottsdestination, en
plats med 400 slott, gods och gårdar. Här
finns tusentals saker att göra.
Alla vackra slott, gods och gårdar bär på
spännande historier och många är idag
exklusiva boenden medan andra är fyllda av
lek och aktiviteter.
Ta reda på vilket slott som passar dig bäst
genom lekfulla frågor på visitsörmland.se och
åk på en egen slottssafari i sommar!
Scanna QR-koden för att upptäcka
sommarens slottssafari. Låt äventyret börja!

Upptäck, upplev och förundras
under sommarens slottssafari!
visitsörmland.se
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Veganen & träningsfantasten Julian
så det finns flera plus. Nu är veganismen en livsstil för
mig, snarare än en diet.
Trots att Julian har bra koll på vad han mår bra av
att äta, menar han att det är svårt att inte påverkas av
olika hälsotrender.
– Det är klart att jag också kan bli påverkad när jag
läser om olika trender och dieter, men jag försöker
att lyssna till min kropp och hur den reagerar. Jag
gillar till exempel att experimentera med maten.
Ibland lägger jag till något till kosten och ser sedan
hur kroppen reagerar. Varje kropp är som ett eget
universum, all mat passar inte alla. Däremot tror jag
att de flesta kan äta växtbaserat, det finns så mycket
olika saker att äta. Många recept som innehåller kött
eller mejeriprodukter går också att veganisera*, om
man har någon favoriträtt som man vill fortsätta äta.
Jag älskade till exempel äggröra förut och nu gör jag
istället en variant med tofu och kokosmjölk som är
jättegod. Man får bara akta sig för att tänka att det ska
smaka exakt likadant som originalet.
Julian berättar att han aldrig försöker övertala
människor att börja äta växtbaserat, utan att han
istället försöker inspirera genom att leva som han lär.
– För mig väger handling mer än ord. Om andra
ser att jag lagar och äter vegansk mat kanske de tänker
att det skulle fungera även för dem. Det är positivt
redan när människor börjar fundera på att äta mer
växtbaserat och jag har förståelse för att alla inte kan
bli veganer över en natt. För vissa är det en process
som behöver ske i flera steg. Hälsa för mig är att må
bra från insidan och ut och det måste få ta tid. ●

N

är Julian Castillo för åtta år sedan valde att
bli vegetarian var det av hälsoskäl. Fyra år
senare valde han att ta kosthållningen ännu
ett steg och började äta helt växtbaserat. Till vardags
studerar Julian till socionom och mycket av fritiden
går åt till träning och matlagning. Han tränar på gym
sex gånger i veckan och simmar även mellan styrkepassen. För att ge sin kropp rätt förutsättningar till
träning ser han till att få i sig bra kost. Men för Julian
är veganismen mer än bara en diet eller hälsotrend –
det är en livsstil.
– När jag valde bort kött för många år sedan så
var det för att min kropp inte tålde det. Jag fick ont
i magen efter att jag ätit kött och jag var heller inget
fan av fisk, så det var enkelt att sluta med. När jag
sedan gick över till att vara vegan så var det flera
faktorer som spelade in. Jag upplevde att min hy
blev sämre av mejeriprodukter och så gillar jag inte
mjölkindustrin. Jag tycker att det är fel att ta kalvar
från deras mammor när de är så unga, bara för att
vi människor ska dricka mjölken. Dessutom kan jag
minska mitt klimatavtryck genom att äta växtbaserat,

*Veganisera är att byta ut ingredienser i ett icke-veganskt
recept så att rätten blir vegansk.

Camilla´s naturligtvis

C

amilla Hoffman har arbetat med mat i många år. Men
drömmen om det egna caféet har låtit vänta på sig – fram tills
i våras när Camilla öppnade upp sitt hälsocafé i ABF-huset
i Eskilstuna. Där erbjuder hon näringsrika luncher, smoothies, juicer
och råfika. Till höger hittar ni ett härligt recept på quinoabiffar och
örtaioli signerat Camilla.

En härlig och färgstark mix av lokalodlade tomater och
färska hallon som serveras med gyllenbruna quinoabiffar
smaksatta med camelinafrön och en vegansk örtaioli.

QUINOABIFFAR MED CAMELINAFRÖN

VEGANSK ÖRTAIOLI

Till 4 portioner:
5 dl kokta avrunna små vita bönor
5 dl kokt vit quinoa
6 msk hackad kajp-, rams- eller gräslök
5 msk camelinafrön
2 tsk dijonsenap
½ dl majsstärkelse eller potatismjöl
1-2 tsk flingsalt
1 tsk svartpeppar
Rapsolja eller camelinaolja att steka i

Till 4 portioner:
4 msk kikärtsspad
1 tsk ofiltrerad äppelcidervinäger
2 tsk dijonsenap
2,5 dl neutral rapsolja
0,5 dl camelinaolja
0,25 dl grovhackad färsk persilja
0,5 dl grovhackad kajp- eller gräslök
0,5 dl blad från grekisk basilika
0,25 dl grovhackad timjan
Salt och peppar efter smak

Gör så här:
1. Mixa bönorna med den hackade kajplöken,
camelinafröna och dijonsenapen.
2. Blanda i den kokta quinoan och majsstärkelsen.
3. Smaka av med salt och svartpeppar.
4. Forma smeten till små biffar och stek på
medelhög värme i ca 3-4 minuter på varje sida
tills de fått en vacker gyllenbrun färg.

Gör så här:
1. Mixa ihop kikärtsspad med äppelcidervinäger
och dijonsenap.
2. Tillsätt neutral rapsolja i en tunn stråle under
fortsatt mixning, till en slät och fluffig majonnäs.
3. Ha i örterna och fortsätt mixa.
4. Smaksätt med salt och peppar.
OBS! Ju mer olja du tillsätter desto tjockare majonnäs,
tänk bara på att inte överskrida mängden olja i
receptet, för mycket olja = skuren majonnäs.

Följ gärna Camilla på Instagram på kontot camillasnaturligtvis
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äta vilda
växter
Ny bok om hur naturens skafferi kan bli ditt.
Vet man bara var man ska titta, och efter vad, så
erbjuder naturen ett rikt utbud av ätbara växter.
I ”Äta vilda växter” guidar den erfarna
örtkännaren Lisen Sundgren till 33 vilda,
ätliga och vanliga örter, blommor och bär.
Passa på och njut av naturen och kom
samtidigt hem med en grön
skörd av nyttigheter.

Vegan curry pump kin
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HÅLLBARHET

hållbar odling i näshulta
Text: Åse Haukebö Roos | Foto: Rocco Gustafsson

Intresset för odling är på uppåtgående. Fler människor vill leva ett hållbart
liv och veta ursprunget till vad som hamnar på tallriken – för både sin egen,
sina barns och planetens skull. Har du möjligtvis själv en liten odling på
balkongen men drömmer om att på riktigt köra ner händerna i jorden? På Mylla
andelsjordbruk i Näshulta utanför Eskilstuna har de tagit hobbyodlandet ett steg
längre, och driver andelsjordbruk.
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Makkara Yksi

— en kvarterskrog med finländsk själ
Text och foto: Emil Berglund

Gula senapstuber blänker mot den rosa väggen. Samma rosa vägg som
på andra sidan har öppnat upp sig som gästbok för stammisarnas
klottrade hälsningar. Kekkonens porträtt blickar ned över den hemsnickrade
bardisken. Det som ursprungligen var tänkt som en kubansk bar blev istället
en finländsk kvarterskrog, men kanske mest av allt – en kulturarvsresa
för grundaren Anton Pohjolainen.

D

et sägs att både Pablo Neruda, Salvador
Allende och Fidel Castro har skrivit sina
namn på väggen på legendariska La Bodeguita del Medio i Havanna. Lika fullt av kända namn
är det inte på Makkara Yksis rosa väggar, men att låta
gästerna sätta sitt avtryck är ett val som känns självklart menar Anton Pohjalainen som startade Makkara
Yksi tillsammans med sin far Heikki för tre år sedan.
– Man får ta aktiva beslut hela tiden som definierar
vad man är för verksamhet, och jag tror mycket på att
vara tillmötesgående. Det är inte alla ställen som har
en själ, de är bara fyra väggar, berättar Anton som vet
vad han talar om efter nästan femton år i branschen.
Från början var det inte alls meningen att det skulle
bli en krog med finska influenser. Inspirerad av flera
resor till Kuba var tanken först att skapa en kubansk
bar med romdrinkar och cocktails. Men efter att ha
hittat lokalen med utsikt över Eskilstunaån under
kvällssolen sade de lite skämtsamt att de kanske skulle
öppna en finsk kvarterskrog istället.
– Till sist visade det sig att det finländska låg närmare inpå själen och med tanke på att den finländska
ölkulturen med mikrobryggerier är relativt okänd i
Sverige så kändes det helt rätt att öppna en rustik och
familjär kvarterskrog med finska influenser.
För att kunna erbjuda det bästa finländska

hantverksölet har det blivit en hel del inspirationsresor
till Finland. Turer som inte bara blev fyllda av nörderi
kring mat och dryck utan också en upptäcktsresa av
sin egen finlandssvenska identitet. Ett far och sonprojekt både i det yttre och det inre rummet.
– Det är lättare att ställa sig bakom ett koncept som
man har direkt anknytning till. Jag får mycket frågor
om finska saker och jag blir tvingad att tänka till.
Jag lärde mig aldrig finska som barn, så varje dag på
jobbet är också ett pågående arbete att lära känna min
finländska sida bättre.
En plats med många lager av sammanhang
Under det stålbalksinramade loftet hänger konst från
lokala konstnärer. Varannan månad byts utställningen
och kreativa personer får därmed en plattform för sitt
konstnärskap.
I en hörna ligger sällskapsspel och på bänken som
vetter ut mot gatan och ån ligger böcker från lokala
författare. Men Anton menar att det inte bara handlar
om att ha ett uppskattat koncept. Spännande ölsortiment, piroger och korv i all ära men det som gör så att
människor till och med åker på weekendresor till den
lilla kvarterskrogen är något mer än summan av alla
delar. Kanske Makkara Yksi helt enkelt är den rätta
kombinationen av plats, utbud och mix av gäster?
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Det här inte bara min första
egna krog, det är också en
personlig kulturarvsresa.”
– Vi har allt från 18 till 90-åringar. Det är något med
platsen som gör den extremt inbjudande. Med vår
uteservering använder vi stadens ytor men när vi har
stängt uppmuntrar vi människor att använda våra
bord. Vi satsade tidigt på runda bord och de har fört
med sig att människor möts, när de annars kanske
skulle ha valt att sitta ensamma. Två tjugoåringar med
sin hund får sig en timmes pratstund med pensionärsparet och har hur trevligt som helst.
– När vi öppnade tänkte vi aldrig att vi skulle skapa
ett ställe som ger människor ett sammanhang, det
låter ju oerhört pretentiöst, tvärtemot vad vi vill vara.
Men jag tror faktiskt att det är precis vad som hänt.
En lokal kvarterskrog kan faktiskt ha den rollen. Vi
är med och skapar skratt, liv och rörelse. Det betyder
mycket att få vara med att utveckla stadsdelen och
gatan jag växte upp på.
För att ytterligare förstärka mötesplatskänslan
så är nästa steg att expandera uteserveringen med en
glasservering. Den planerade kiosken går under
arbetsnamnet Makkara Jätski (finskt slangord för
glass). Vid den ska glassätande gäster kunna sitta separat på ena sidan medan den andra delen av kiosken är
en snack- och utebar för restauranggästerna. ●
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– Ska fyra väggar
kunna skapa
sammanhang
och få en själ
måste man
våga utforska,
säger Anton
Pohjolainen.

Din bank i Sörmland
Att vara kund i Sörmlands Sparbank är tryggt och enkelt.
För gammal och ung, för företag och privatpersoner.
Vare sig du föredrar att träffa oss personligen eller sköter dina
bankärenden digitalt, erbjuder vi personlig service och rådgivning
kring hela din ekonomi.
PS. Vi tror på ett hållbart samhälle. Vår vinst går därför tillbaka till
lokalsamhället där vi verkar.Som kund hos oss är du en del av ett lokalt
kretslopp för ett Sörmland som är gott att besöka, leva och verka i. Bra va!
Välkommen!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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”Skörda, Lagra, Laga”
är både en trädgårdsbok med råd och en
kokbok med Farbror
Gröns bästa recept.
Finns att köpa hos din
bokhandlare.
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En unik matmakare

på väg till Sörmland
Text: Marko Määttä | Foto: Emil Berglund
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Mar Apr
Maj Jun
Jul Sep
Okt Nov
Dec Feb
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HÅLLBARHET

Drömmen om
ett hållbart liv
Text: Åse Haukebö Roos | Foto: Jenna Peffley, Ken Pils och Matilda Gustavsson

På Lindeborgs Eco Retreat i Vrena
utanför Nyköping, har Carl och Julia Lindeborg
skapat en grön oas med ett tydligt
hållbarhetstänk som sin främsta ledstjärna.

H

allbosjön glittrar i mitt vänstra synfält när
jag rullar in på grusplanen till Lindeborgs
Eco Retreat, där jag ska träffa Julia Lindeborg, som tillsammans med sin man Carl äger och
driver gården sedan åtta år tillbaka.
Det är en levande ekologisk gård mitt i den sörmländska myllan som jobbar med konferenser, kurser
och hotellverksamhet. Men här finns även nytänkande
jordbruk, grönsaksodlingar, biodling, biokolproduktion och ett eget biologiskt vattenreningssystem.
Till sommaren utökar de dessutom verksamheten
med att öppna gårdsrestaurang i det nybyggda
växthuset.
De har under våren satt ramarna kring ett samarbete med kocken Fredrik Jonsson, som tidigare
framgångsrikt drivit restaurangen Volt i Stockholm.
Tanken är att skapa en grön oas där gästerna sitter
i växthuset och maten lagas i det öppna köket intill.
Från deras egen trädgård kommer mer än 150 olika
sorters grönsaker, örter, frukter och bär som Fredrik
kan använda i köket och inspirera gästerna med.
– Fredrik är väldigt odlingsintresserad och ser ett
stort värde i att stå i nära kontakt både med det som
växer och i kommunikationen mellan odlare, kock
och gäst. Att som kock kunna plocka säsongens grönsaker själv och bara timmarna senare laga en unik
middag för dagen är nog något av en dröm för många
kockar. Vi vill sprida kunskap om till exempel våra
kulturarvssorter och låta gästerna testa nya smaker.
Fredrik kommer att skapa fantastiska smakupplevelser
för våra gäster och vi ser verkligen fram emot den här
utvecklingen och att få dela med oss av allt som finns
på gården, säger Julia.
Vi går en rundtur och Julia visar in mig i ett av deras
två hotellrum som ligger i den renoverade gamla
ladan, numera kallad Ekoladan – som byggts om med
endast hållbara och naturliga material. Rummet är
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ljust och har stora fönster som vetter ut mot böljande
gröna fält och sjöns glittrande vatten.
Både Carl och Julia är från Stockholm. Julia har en
bakgrund inom marknadsföring och kommunikation,
medan Carl jobbar som organisationskonsult inom
ledarskapsutveckling. När deras första barn Leopold
föddes för 10 år sedan väcktes tankarna – vad kan
vi göra för att bidra till ett mer hållbart liv, både för
familjen och för planeten? Utan någon som helst
bakgrund eller kunskap kring att bedriva jord- och
skogsbruk bestämde de sig först för att ge sig ut på en
längre resa i världen.
– Vi jobbade bland annat som volontärer på en
stor gård, och det var verkligen att ge sig pladask in i
driften av gården. Vi lärde oss oerhört mycket och var
riktigt peppade när vi kom hem.
Efter en tids husletande hamnade de till slut i Vrena
utanför Nyköping år 2012.
– Vi hade först inte tänkt skaffa en så stor gård, men
när vi kom ut hit kände vi båda direkt att ”det här är
platsen. Här ska vi bygga vår dröm”.
De första åren totalrenoverades det vackra vita bostadshuset och de röjde upp i landskapet. När gården fick liv
igen växte idén fram om att få dela med sig av platsen
och inspirera andra kring hur man kan leva hälsosamt,
hållbart och göra medvetna val i vardagen.
– Förr i tiden var bondgårdar sociala platser där
folk samlades. Tanken på att återigen göra det här till
en levande plats med liv och rörelse, gjorde att vi tog
det hela ett steg vidare.
Hälften av den gamla ladan rustades upp och innefattar nu två hotellrum med separata ingångar och
eget kök, två studios, en kurslokal/yogasal, relaxavdelning samt teknikrum. Alla materialval är klimatsmarta och väggarna är täckta med ljus träpanel från
den egna skogen. Virket är hugget och fraktat med
arbetshästar. Hållbarhetstänket genomsyrar allt.
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Förr i tiden var bondgårdar
sociala platser där folk
samlades. Tanken på att
återigen göra det här till en
levande plats med liv och
rörelse, gjorde att vi tog det
hela ett steg vidare.”

Lokalerna värms upp med en unik pyrolysprocess
där biomassa från skogen används för att producera
värme och biokol. Koldioxiden som träden sugit upp
ur luften blir kvar i kolet som sedan blir en kolbank i
gårdens odlingar. Ju mer byggnaderna värms upp –
desto mindre koldioxid i atmosfären.
– Så när våra gäster kommer hit och övernattar
eller är med på en restaurangkväll kan de känna att de
ger tillbaka till naturen, säger Julia med ett skratt.

Ett hållbart
mathantverk
Vägg i vägg med utställningar och
slöjdverkstäder ligger Sörmlands
museums restaurang.
Här är matlagningen ett hantverk och
köket dess verkstad. Maten lagas från
grunden, helt utan förproducerade
varor. Råvarorna kommer till stor del
från Nynäs gård och köksträdgård och
hela råvaran tas tillvara och tillagas på
mängd olika sätt. Årstiden styr menyn
och ingredienserna varierar från en
dag till en annan och kombineras
till överraskande smakupplevelser.
Resterna tas omhand och blir till
kompost som säljs i museets butik.
Hållbarhetstänket finns med i varje
del av processen, från odling utan
konstgödsel och kravmärkt viltbruk
till att minimera spill.

Mat, kunskap och skapande
Restaurangen är en del i ett större
samarbete mellan Sörmlands museum
och Sörmlands naturbruk där mat och
mathållning, hälsa och hållbar utveckling
är i fokus. Intresset för mat, matlagning
och hållbar utveckling engagerar allt fler.
Likaså hur vi producerar och konsumerar,
globalt och lokalt. Med utgångspunkt
i den sörmländska kulturhistorien och
i traditionella metoder inom slöjd och
hantverk kommer museet därför arrangera
utställningar, workshops och kurser. Till
senhösten planeras aktiviteter och en ny
utställning på temat.

De har alltid haft en tanke om att vara småskaliga,
men har funderingar kring att jobba vidare med
hållbar matproduktion och förädling, att göra gården
ännu mer motståndskraftig och resilient inför de
utmaningar som väntar, med till exempel klimatförändringar.
– För oss är det viktigast att de val vi gör framöver
utgår ifrån hur vi själva vill ha det. Det kommer från
djupet av vårt hjärta och vi hoppas att det märks när
man kommer hit. Det kanske inte handlar om att vi
tar den enklaste vägen i alla lägen, men den som är
mest sann för oss. ●

Vi vill bjuda in till ett aktivt lärande där
människors egna skapande och kunskap
kommer till användning, säger Elin Loord,
utställningsproducent.
Som besökare kommer man att kunna följa
brödets väg från åkern till kvarnen till degen
till bullen till komposten. Eller lammet från
födseln till slakten till kött till lammgryta till
komposten. Här kan man vara med och
mala kornen till gröten, snida sin egen
grötsked och vara med och tillaga gröten.

För mer information om gården
och deras öppna restaurangkvällar,
gå in på: lindeborgs.com

www.sormlandsmuseum.se
www.nynasslott.se

En del av Region Sörmland
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korv & bröd

Nästa års festival äger rum den 13 mars.

: 74 :

: 75 :

Flexiblare måltider i vården ger mer

ny dryckes
festival 2021

matglädje
Text: Emil Berglund | Foto: Region Sörmland

När Nyköpings lasarett skulle byggas om tog man även chansen
att byta arbetssätt i köket. På så vis kunde man minska matsvinnet
och höja måltidsupplevelsen för patienterna. Det som började som
ett pilotprojekt har nu blivit ett fungerande arbetssätt som på sikt
kommer att införas på alla regionens sjukhus.

E

fter studiebesök i grannländerna tog
måltidsenheten på Region Sörmland fasta
på de bästa idéerna. Fram växte
konceptet Fleximat som 2016 startade
som ett pilotprojekt på en avdelning
på Nyköpings lasarett. Försöket föll så
väl ut att modellen infördes på hela
lasarettet från och med 2020. Och
nästa steg är att på sikt införa den på
alla regionens sjukhus.
– Modellen med Fleximat har många
fördelar jämfört med tidigare arbetssätt.
Vi får mindre matsvinn, patienterna
äter mer och får en bättre måltidsupplevelse och dessutom frigör vi tid
till våra kollegor inom vården som
istället kan fokusera på sitt kärnuppdrag, säger Niklas Tranemyr, enhetschef för måltider på region Sörmland.
Hur man uppfattar en måltid hänger
inte bara på vad som ligger på tallriken. Det är något man tagit fasta på
när man på Nyköpings lasarett inte
bara anpassade produktionsköket.
Även avdelningsköken gjordes om till
en mer caféliknande miljö där patienterna själva kan välja på allt från lagade
rätter till mindre smårätter och mellanmål.
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– Vi ser att det flexiblare upplägget verkligen
uppskattas. Man kanske inte är sugen på just fisk
klockan tolv, då kan man välja en annan
rätt vid en annan tidpunkt. Får man
komponera sin egen måltid äter man
mer, vilket gynnar tillfrisknandet.
Måltidsvärdar hjälper till att
servera och har som uppdrag att höja
måltidsupplevelsen. Kan patienten
inte ta sig till måltidsrummet på sin
avdelning, kommer måltidsvärden med
menyn till sängen och serverar maten
där. Patienterna väljer själva när de vill
äta, utbudet finns tillgängligt under
hela dygnet.
– Många blir positivt överraskade
av den mat vi serverar. Visst är det fortfarande ett storkök, men vi lagar nästan
all mat från grunden och det ligger ett stort
hantverk bakom, säger Niklas.
Menyn består av ett antal smårätter,
soppor, efterrätter och minst tolv
huvudrätter med olika tillval. Allt
smakfullt upplagt och fotograferat
– som hämtat från närmaste influencerkonto på Instagram. Det råder inget
tvivel om att den offentliga måltiden har
stigit ur skamvrån. ●

I grund och botten
handlar det om en
längtan efter
en paus”
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HÅLLBARHET

Vi trivs bäst i öppna landskap
Text: Åse Haukebö Roos | Foto: Rocco Gustafsson

För mer information, gå in på:
naturkrafteskilstuna.se
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En stor del av Sveriges vackra landskap hade inte sett ut som det gör om
det inte vore för många tusen år av hårt bondearbete. Våra öppna
landskap är till stor del skapade av människan genom driften av
betesdjur och av att bruka jorden. Hur skulle vårt landskap förändras
om betesdjuren, slåtterängarna och odlandet av vall försvann?
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Vill du veta mer? Spana in Bondens
nära i Nyköping på Facebook.
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Sex mataktörer samlade. Från vänster: Stefanie Schlosser, Lövsund, Anna Brodén, Ösvreta gård, Cecilia Ekberg, Hellmanska gården,
Britt-Marie Wihlborg, Kolmårdens äppelmusteri, Courtney Adamson, Birgittas trädgård och David Källströmer, Fridens trädgård.
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HÅLLBARHET

Matlaget hjälper

DEM I EKONOMISK UTSATTHET
Text och foto: Emil Berglund

Kan man ta till vara på fullt tjänligt matsvinn och samtidigt hjälpa
personer i utsatthet? Javisst! 2015 startade Eskilstuna Stadsmission
Matlaget i samverkan med två Willys-butiker. Andra anslöt sig
efter hand och i dag bidrar nio olika butiker.
Nu tittar Eskilstuna stadsmission på möjligheten att ta den
hållbara modellen vidare till deras verksamheter i Nyköping.

M

senare samma dag. Den som är i behov av hjälp för att
aten är central i allas liv. Skillnaden
klara av sin försörjning och äta sig mätt varje månad
mellan att kunna leva eller bara överleva
kan ansöka om medlemskap i Matlaget.
hänger ofta på om man kan äta näringsrik
Den största gruppen som får hjälp är pensionärer,
god mat under trygga former. Samtidigt som en stor
barnfamiljer och arbetslösa. Trots att de kan ha andra
mängd av maten som produceras blir till matsvinn
typer av stöd får de inte vardagen att gå ihop utan
ökar matfattigdomen i Sverige. Eskilstuna stadsmissiser sig tvingade att dra ned på det mest livgivande,
on, som under året även öppnat verksamhet i Nykömaten. Maskorna i välfärdsnätet är helt enkelt för
ping, märker ett ökat behov att hjälpa människor som
stora och många faller mellan stolarna.
inte kan äta sig mätta.
Att komma med i Matlaget är
Matlaget är en verksamhet som
behovsprövat och som medlem
tar tillvara på mat som sorterats
får man hjälp under som mest
ut i butiker på grund av kort
ett års tid. Varje vecka, på en
datum, skadade ytterförfast dag på eftermiddagen,
packningar eller har skönfår den som är medlem
hetsfel. Varje vardag åker
hämta matstödskassar
Stadsmissionen runt till
anpassade och packade
de anslutna livsmedelsutifrån hushållets storlek
butikerna i sin elbil och
och eventuella allergier.
hämtar kassar med bröd
Varje vecka får drygt åttio
och lådor fyllda med mat,
hushåll hjälp, varav många
och andra basvaror. Dessa
barnfamiljer.
sorteras av verksamhetens
Matstödskassarna packas med utbudet som finns
för dagen, anpassat efter medlemmens behov.
– Vi möter varje dag
personal med hjälp av
familjer som lever i sådan
volontärer. Merparten av
fattigdom att barnen inte
det som hämtas delas ut
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Backarna väger en del men känns
lätta att bära när man tänker på
hur mycket maten behövs”.
Under 2019 redistribuerades 42 ton matsvinn, främst genom matstödskassar.

eskilstuna
stadsmission

Tre dagar i veckan lämnas matstödskassar ut till den som är
medlem i Matlaget, något man kan vara under maximalt ett år.
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eskilstunastadsmission.se
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SAMVERKAN

Lokal samverkan
skapar större upplevelser
Text: Åse Haukebö Roos | Foto: Linnea Andersson

Vägen från hagen
till magen ska vara
kort – därför ligger
lokalproducerat mig
varmt om hjärtat.”
Viltskavsgryta passar
perfekt att laga över
öppen eld.
Glödstekta äpplen
väntas till efterrätt.

Johan Herlitz från
Kanotkungen hjälper Åsa med
förberedandet av maten.

Sörmlands matproducenter är duktiga på att samarbeta och lyfta
varandra. Men även inom naturturismen bildas allianser som samverkar
för att göra naturupplevelsen ännu större. Vi tog en pratstund med Åsa
Hagberg, som driver Åsas smaker från landet.

L

okalproducerad mat och bra råvaror har alltid
legat Åsa Hagberg varmt om hjärtat. 		
Drömmen om en egen fäbod tog henne år
2014 upp till Lofsdalen där drömmen besannades.
På sommaren hade de kor och getter vid fäboden
och Åsa tog sitt intresse för mat och natur vidare
genom att sätta upp en tältkåta där hon började laga
mat över öppen eld för turisterna. Via samarbeten
med de lokala mathantverkarna kunde hon erbjuda
de bästa av råvaror presenterade på ett härligt
sätt i utomhusmiljö. 2017 flyttade hon tillbaka till
Sörmland och ville fortsätta jobba med att förmedla
sina kunskaper om matlagning utomhus.
– Jag ville jobba vidare med elden, lugnet, bra
råvaror och inleda nya samarbeten. Det är viktigt
att vi småföretagare inom besöksnäringen hjälper
varandra och är varandras ambassadörer. Det får oss
alla att växa.
Åsa var tidigt med och utvecklade väg 223
i Sörmland, med kvinnliga entreprenörer på

landsbygden, så hon hade redan ett kontaktnät.
Det vidgades ytterligare med hjälp av Sörmlands
Matkluster och STUA och hon började arrangera
olika typer av matvandringar där hon i början lagade
maten själv. Numera är själva matlagningen en del av
upplevelsen och hon lagar den tillsammans med de
som är med på utfärden.
– Själva matlagningen är verkligen en härlig
upplevelse i sig. Jag jobbar alltid med lokala,
närproducerade råvaror efter säsong och ofta vilt,
som ren- och vildsvinsskav. Vägen från hagen till
magen ska vara kort, därför ligger lokalproducerat
mig varmt om hjärtat. För mig är det också viktigt att
hållbarhetstänket genomsyrar all min verksamhet, vi
dricker kaffet ur kåsor gjorda av återvunnen tallmassa,
äter på takspån eller blad och med träbestick.
Under en studieresa med STUA träffade hon Johan
Herlitz från Kanotkungen och Mikael Andersson
från Naturkraft Eskilstuna. De hade setts i andra
sammanhang men inte pratat med varandra. De
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började samtala och såg att deras verksamheter
kunde haka i varandra på ett bra sätt. Under hösten
spånade de fram ett koncept och erbjuder nu en
paketupplevelse med alla tre aktörerna.
– Ensam är inte alltid stark. Vi ville alla förhöja
upplevelsen och kunna göra mer saker. Genom
vårt samarbete kan vi erbjuda ett fint alternativ till
vardagens stress och tävlingsmoment. Vi känner att
vi ligger helt rätt i tiden och det har blivit ännu mer
tydligt i och med vårens pandemi. Människor söker
sig till lugnet och att bara få vara i naturen, här och
nu, säger Åsa.
De gemensamma utfärderna utgår ofta från
Marvikarna, som är en vacker vildmark med perfekt
paddelvatten.
Dagen börjar med en härlig brunch och riktigt
traditionellt kokkaffe. Det följs sedan av paddling,
skogsbad, kortare vandring, samt ytterligare en
aktivitet beroende på väder. Dagen avslutas med
att deltagarna tillsammans med Åsa lagar en
trerättersmiddag.
Det här är ett mycket bra exempel på samverkan
som inte bara gynnar företagarna i sig – det ger också
deltagarna en vidare naturupplevelse på flera olika
plan. Både för kropp, själ och smaklökar. ●

EN MENY KAN
SE UT SÅ HÄR ..

Mer info hittar du på:
kanotkungen.se
naturkrafteskilstuna.se
lantlivet.se
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The Edible CouNtry
Text: Åse Haukebö Roos | Foto: Patrik Arneke, Torbjörn Kock

Tänk dig att få avnjuta en riktig gourmetmåltid som du
själv tillagat. Sittande vid ett dukat långbord, omgiven
av susande trädkronor och fantastisk natur! I sommar
kommer vårt vackra Sörmland att bjuda på en unik
smak- och naturupplevelse i form av konceptet The Edible
Country – en do it yourself-upplevelse mitt i naturen.

P

å tre platser i Sörmland
kommer Sveriges största
gourmetrestaurang, The
Edible Country, att placera ut sina
långbord med tillhörande matkorgar. Tre olika naturupplevelser,
tre olika kockar och tre olika menyer,
alla med sin särskilda prägel. ●

HEMESTER I ESKILSTUNA

Här kan du laga din egen gourmetmåltid

- boka The Edible Country
• Pris: 200 kr per person
• Du tillagar måltiden på egen hand med
instruktioner och recept skapade av våra
sörmländska kockar.
• Maten står på plats vid ankomst eller hämtas
ut på annan angiven plats.
• Upplevelsen tar cirka 2 – 4 timmar beroende
på viken stad ni väljer.
• Man sitter utomhus under upplevelsen. Rätten
avnjuts sedan vid bordet (kläder efter väder).
• Max 12 personer.
• Bokning och mer info hittar du på:
stoltmatisormland.se/sv/edible-country
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Du behöver inte åka långt för upplevelser.
Ekeby Våtmark är ett vackert och unikt
naturområde strax intill världens första
återbruksgalleria ReTuna.
Boka en picknickkorg med lokala råvaror
och njut av naturen, djurlivet och det
enkla livet tillsammans med dina närmsta.
Garanterat sommarens skönaste
gör-det-själv-upplevelse!
Information och bokning samt fler tips
på hållbara upplevelser - visiteskilstuna.se

Ella Kallas, 19 år

Samhällsvetenskapliga programmet, S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna
– Jag har varit pescetarian i nästan 4 år, så jag väljer nästan alltid den vegetariska maten i skolan. De få gånger jag har ätit icke vegetariskt i skolan har
varit när det har serverats fisk. (Pescetarianer äter inte rött kött eller fågel
men utesluter varken fisk, skaldjur, ägg eller mejeriprodukter. Reds. anm.)

Visste du att…
Cirka

14 500

– Jag tänker absolut på hållbarhet när det kommer till skolmaten. Även
fast jag äter fisk, så gör jag nästan aldrig det i skolan. Det beror inte på att
fisken inte är god, utan för att jag vet hur dåligt det faktiskt är för klimatet
att äta fisk – att fisken jag äter bidrar till överfiske och föroreningar i vattnet.
Alla andra köttprodukter är för mig helt uteslutna och det beror först och
främst på köttindustrins påverkan på miljön. Jag tycker det är viktigt att tänka på
vad man äter i skolan då det faktiskt påverkar. Ju fler som väljer bort kött och animaliska
produkter, desto mindre av det kommer skolan köpa in och desto mindre påverkar vi miljön!

portioner
mat serveras dagligen
i Eskilstunas gymnasieoch grundskolor!

Jesper Tranefors, 17 år

El-energiprogrammet, Rekarnegymnasiet, Eskilstuna
– Jag väljer oftast det vegetariska som serveras för att jag gillar att testa
nya saker. Jag är så van vid att välja det vegetariska så nu sker det mest
per automatik. Jag är väldigt aktiv inom fotboll och sedan jag började
äta vegetariskt framför kött har jag känt att jag är mer pigg och alert.
Så länge man ser till att få i sig det man behöver så ser jag inte någon
anledning till att inte äta vegetariskt.
– Den största faktorn till varför jag väljer vegetariskt är för att jag inte vill
stötta den köttindustri som finns idag. Att mitt val sedan påverkar miljön
positivt blir ju bara en win-win situation. Hållbarheten är viktig att tänka på
och bara att välja vegetariskt i skolmatsalen gör skillnad. Därför försöker jag
påverka mina vänners val när vi kommer till matsalen.

Olivia Sjöberg, 18 år

Samhällsvetenskapliga programmet, S:t Eskils gymnasium
– I skolan äter jag vegetariskt, då jag är vegetarian sedan 3 år tillbaka. Jag
tycker personligen att skolans vegetariska alternativ alltid varit väldigt
smakrikt och jag har aldrig gått från matsalen och fortfarande varit hungrig.
– Jag brukar tänka på hållbarhet generellt när jag äter, och skolmatsalen
är inget undantag. Det är därför jag väljer att bland annat äta vegetariskt
och jag brukar vara noga med att välja antingen KRAV-märkta varor eller
ekologiskt.
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Välkommen till

FOTO: THERÉSE LARSSON

Katrineholm
Flen
Vingåker

… på Svemester i sommar!
I skön atmosfär upplever du det bästa västra
Sörmland har att erbjuda. Upptäck våra många
slott och herrgårdar med allt från museiverksam
het, boende och mat, till jaktäventyr och vilt
safari. Vandra en bit på en av Sveriges signatur
leder, Sörmlandsleden eller ta en sväng med
cykeln längst vackra Näckrosleden. Missa inte
att smaka på den lokala maten hos våra mysiga
gårdsbutiker och restauranger och unna er sedan
några lata dagar vid stranden – du hittar säkert
en egen favorit bland våra många sjöar.
Fler tips och smultronställen hittar du i vår
besöksguide. Hämta den på någon av våra Turist
informationer eller läs den digitalt. Ha en skön
och grön sommar!
KATRINEHOLMS TURISTINFORMATION
STATIONSPLAN 1 • TEL. +46(0)150-44 41 40
TURISM@KATRINEHOLM.SE
WWW.VISITKATRINEHOLM.SE
FLENS TURISTINFORMATION
TEL: + 46(0)157-43 09 96
TURISM@FLEN.SE
WWW.VISITFLEN.SE
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VINGÅKERS TURISTINFORMATION
SÄFSTAHOLMS SLOTT
TEL. +46(0)151-191 86
TURISM@VINGAKER.SE
WWW.VINGAKER.SE/TURISM

Foto: Rocco Gustafsson

Matguide
till Sörmland

Sörmlands Matkluster är en ekonomisk förening för
mataktörer som vill driva en utveckling för bättre, mer
och godare mat i Sörmland. Vi verkar för att göra den
sörmländska maten och matkulturen tillgänglig för alla
invånare och besökare.

matkluster.se

Välkommen till den
Sörmländska matkulturen.

Här har vi i Sörmlands Matkluster samlat det bästa inom mat, förädling och matlagning
som länet har att erbjuda. 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

sörmlands matkluster
från jord till bord
2020
: 100 :

Gu
sta
fss
on

Innehåll

o:
Fot

o
cc
Ro

Eskilstuna Kommun
Flens Kommun
Gnesta Kommun
Katrineholms Kommun
Nyköpings Kommun
Strängnäs Kommun
Södertälje & Nykvarn Kommun
Trosa Kommun
Vingåkers Kommun
Övrigt

På vår hemsida matkluster.se kan ni lätt navigera bland alla våra medlemmar och
hitta våra produkter. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.
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Medlemmarna
i Sörmlands Matkluster

..

och köttlådor. Långhåriga gutelammskinn. Musteri. Försäljning på
gården och via REKO. • Kjulamon Kalkugnstorp, Eskilstuna,
070-447 53 94, lou@kalkugnstorp.se, kalkugnstorp.se,
FB & Instagram: @kalkugnstorp

ESKILSTUNA KOMMUN
Som smakinspiratör & med en genuin serviceanda levererar jag
det bästa av kvalitet med fokus på gårdsproducerade ostar &
dess tillbehör. Jag utför blomsterdekorationer, stora som små
för både privatpersoner & företag. • Wäsby Magasin, Rosells
väg, Torshälla, 070-526 42 73, info@blommorbrie.se,
FB & Instagram: @blommorbrie

BRÖDBUTIK /MINIKAFÉ PRINTZ BAGERI

GRANERFELDTS TRÄDGÅRDSCENTER

ESKILSTUNA DELIKATESSHANDEL

Gammaldags delikatessaffär med svenska, helst
närproducerade delikatesser som ost, chark, marmelad, kaffe,
te, choklad, bröd, karameller. Egen tillverkning av matbröd,
sötebröd och egna kolor. Även web-shop. • Köpmangatan 48,
Eskilstuna, 070-224 70 89, eskilstunadelikatesshandel.se,
kontakt@eskilstunadelikatesshandel.se,
FB & Instagram: @eskilstunadelikatesshandel

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

Foto: Rocco Gustafsson

KJUL A HEMBAGERI

Naturligt fritt från gluten och mjölk
Brett sortiment, skivat mörkt o ljust matbröd, småbröd, bullar,
kakor, mazariner, tårtor o tårtbitar m.m. samt pizzabottnar 30cm
Ø på folietallrik. Gårdsbutik, ring för öppettider.
• Lindsäter 1, Eskilstuna, 070-492 22 26 alt. 070-578 73 36,
info@kjulahembageri.se, kjulahembageri.se

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

MAGDAKULL AN

Ekologisk uppfödning av rödkullor. Gårdsbutik, café och
restaurang. Sommartid även loppis vissa dagar. • Magda säteri,
Västra Näshulta, 016-800 18, FB & Instagram: @magdakullan
info@magdakullan.se, magdakullan.se

JEPSON

Jepsons vill vara en del av ett hållbart mathantverk enligt gamla
traditioner med nya influenser. Frukt, marmelad och sylt.
• Rosenhällsgatan 27, Eskilstuna, 016-51 24 32,
jonas.jj.jepson@gmail.com

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

KAFJÄRDENS HONUNG

Vår huvudsakliga affärsidé är samarbeten med gårdsbutiker
och mindre butiker. Jag ställer stadigvarande ut bisamhällen på
lantbruksgårdar. • Ostra vall, Eskilstuna, 070-248 86 77,
johan@beijnoff.com

MÄL ARCHARK AB

MälarChark producerar, säljer och distribuerar varmrökt blandad
chark, såväl konventionell som ekologisk samt leverpastej. •
Hejargatan 1B, 632 29 Eskilstuna, 016-14 89 80,
info@malarchark.se, malarchark.se, FB: MälarChark AB

KALKUGNSTORP

Ekologisk kretsloppsgård med lantrasdjur, grönsaks- och
äppelodling. Kulturarvsgrönsaker, äppelmust, ägg, mathantverk

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

PEPERONE CHILEPEPPARPRODUKTER

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

Ekologisk grönsaks- och snittblomsodling i Hedlandets
naturreservat. På gården finns även höns och värmländska
skogsfår i genbank. Försäljning på gården, marknader och via
REKO Eskilstuna. • Hedlandet Sketorp 1, Husby Rekarne,
070-356 42 30, sketorp.se, FB: Sketorp, Instagram @sketorp1
Vår gårdsbutik är fylld av när- och härodlade varor. Vi odlar
potatis, jordgubbar, hallon, blåbär m m. Även självplock och
gårdsfika. Öppet hela året. • Solby Gård, Eskilstuna,
solbygard@outlook.com, solbygard.se,
FB & Instagram: @solbygard

SVART/ VERKSTAN

Bageriet är Johan Sörbergs hobbyprojekt på gården i Trantorp
där han bor och som kommer att ha öppet lite då och då i
mån utav tid. När hyllorna fylls med färskt bröd så får hans
fantastiska grannar komma och sälja det dem odlar eller föder
upp, alltifrån grönsaker, ägg, kött, korvar, blommor och ost.
• Stora Hult Trantorp, Eskilstuna, 073-986 44 42,
j.sorberg@gmail.com, FB: @svartverkstan
Unika smaker i goda och prisbelönta marmelader, chilisåser,
chutneys, senap, gourmetknäcke, honung m m. Gårdsbutik vid
Hjälmarens norra strand precis på gränsen mellan Eskilstuna och
Arboga kommuner.• Sörgården Måla, Arboga, 070-549 85 87,
info@sorgardenmala.se, sorgardenmala.se,
FB: Sörgården Måla, Instagram: @sorgarden_mala

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, 072-389 99 80,
restaurang.eskilstuna@elite.se, elite.se/y-won,
FB & Instagram: @ywonbarochgrill

REKARNEKÖT T
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SKETORP

SÖRGÅRDEN MÅL A

NÄRSJÖ GÅRD – FARCON AB

Föder upp nötkreatur. Lokalt kvalitetskött från
harmoniska djur. • Lindholms gård, Eskilstuna, 070-825 03 81,
info@rekarnekott.se, rekarnekott.se

ROBERT E’S BOTANISKA

Robert E’ Botaniska och evenemang vi kommer medverka på,
all information uppdateras på Facebook. Vi ses i Sörmland. Kaj
och Robert • 070-799 25 36, FB: Robert E’ Botaniska

SOLBY GÅRD

MAKKARA YKSI

Foto: Rocco Gustafsson

Kvartersbutik med ekologiskt surdegsbröd och kaffebröd från
Printz Bageri i Stallarholmen. Mjöl av sörmländskt spannmål.
Lokalt mathantverk. Här finner ni också bakverk från Fika by
Anna. • Kungsvägen 8, Eskilstuna, 016-14 00 30,
eskilstuna@printzbageri.se, printzbageri.se

Keramik by Anna drivs av keramiker Anna Besterman och
är sedan två år tillbaka en av ”Butikerna på Wäsby” utanför
Torshälla. Här hittar du härliga tallrikar, muggar, kannor, skålar,
ljuslyktor och fat. • Wäsby Magasin, Rosells väg, Torshälla,
073-592 91 92, anna@keramikbyanna.se,
FB & Instagram: @keramikbyanna

GAML A STADENS KRUKMAKERI

Krukmakarmästare som oftast arbetar med brukliga ting som
bränns till stengods med matsäkra glasyrer. Mitt krukmakeri
finns i anrika Rademachersmedjorna som andas tradition och
det kan ibland genomspeglas i mitt formspråk.
• Rademachergatan 52, Eskilstuna, 070-879 45 13,
gamlastadenskrukmakeri@gmail.com,
gamlastadenskrukmakeri.se,
FB & Instagram: @gamlastadenskrukmakeri

BLOMMOR & BRIE

KERAMIK BY ANNA

ÖJA GÅRDSPRODUKTER

Nu är gården såld. Vi har dock planer på att dyka upp hos våra
matklustervänner och sälja våra chokladprodukter, det vi odlat
och förädlat under vissa evenemang. Vi har nya planer för

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
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FLENS KOMMUN
BACKAMO RABARBER

Odlar rabarber och äpplen (must, äppelljumme).
• Vadsbro Backamo, Flen, 0157-701 35, bosse@blaxta.se

RABA SWEET

Piroger och olika bakelser.
• Storgatan 11 A, 648 31 Hälleforsnäs, 070-025 42 33

SIGRIDSLUNDS CAFÉ & HANDELSBOD

Mikrobryggeri på landet i Sörmland! Brygger öl som finns på
de sörmländska systembolagen. • Blackstaby Storberg, Flen,
070-952 80 14, info@blackstabrygghus.se, blackstabrygghus.se

Ett café som satsar på hembakat och hemlagat för alla i en unik,
hemtrevlig miljö i Sigridslunds skola bygd 1826 i herrgårdsstil.
Öppet må-sö kl 11-17 jun-aug, sep-maj fr-sö kl 11-17. • Sigridslunds
skola Årdala, 649 91 Sparreholm, 070-675 11 18, sigridslund.se,
info@sigridslund.se, FB: Sigridslund, Instagram @sigridslundscafe

CAFÉ LIDA GÅRD /KVALITÉ HÄST & HUND

SOFIELUNDS GÅRD

BL ACKSTA BRYGGHUS

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

KRAV-gård med uppfödning av köttdjur av rasen Charolais.
• Sofielunds gård, Sofielund, 642 95 Flen, 0157-720 20,
info@sofielund.se, sofielund.se

FRÄKENTORP

Äppelodling, Catering med lokalproducerade råvaror,
projektledare. • Gripensnäs Solmyra, 642 97 Bettna,
070-686 92 41, jonas@solmyra.se, FB: @solmyrasmakfullt,
Instagram: @solmyrajonas

Djur, natur, kultur, här- och närodlad mat samt boende.
Ekologisk och klimatsmart kretsloppsgård med mjölk, kött och
vitaliserat kulturspannmål. Matvandringar och matupplevelser
- Smaka på Sörmland, ute i den vackra sörmländska naturen.
• Fräkentorp säteri, Malmköping, 070-594 41 18, 0157-441 18,
heideken@telia.com, frakentorp.se

GRINDA GÅRDSGL ASS

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

Hotell, konferens och restaurang med vällagad mat av lokala
råvaror. • Furugatan, 642 60 Malmköping, 0157-245 80,
info@hotellmalmkoping.se, hotellmalmkoping.se,
FB & Instagram: @hotelmalmkoping

HÖGTORP GÅRD

Vi förädlar skogens och naturens smaker ur växter och svampar
som vi plockar på vår egen, ekologiskt certifierade mark. I en
lokal på Framtidsbruket i Hälleforsnäs finner ni vår butik. Det
går även bra att ringa eller mejla beställningar.
• Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs, 070-577 22 08,
lena@hogtorp.se, hogtorp.se, FB & Instagram: @hogtorpgard

JÜRSS ME JERI

Ystar i liten skala på hantverksmässigt sätt. Butik med cirka
25 olika sorters ostar. Kurser i hantverksmässig ost- och
mejeritillverkning. Vår butik ligger på Framtidsbruket i
Hälleforsnäs. • Gjutmästarbacken 1, Hälleforsnäs, 0157-141 10,
jurssmejeri@jurssmejeri.se, jurssmejeri.se

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 & Instagram: @mojavegront

SOLMYRA SMAKFULLT

STAV TORPS MUSTERI,
GÅRDSBUTIK & DELIKATESSER

Egna och andras sörmländska produkter. Dryck, ost, marmelad,
glass, kött, bröd, presenter, gårdsmjölk och espressobar. Öppet
fredag och lördag. • Kungsgatan 22, Malmköping, 070-731 41 16,
info@stavtorp.nu, stavtorp.nu

STENBRO MUSTERI

I butiken finns egna och andras sörmländska produkter.
Dryck, ost, goda presenter, espressobar med gårdsmjölk mm.
Öppet fredag och lördag. Kungsgatan 22, Malmköping. Ute
på Stavtorp finns gårdsmusteriet där vi gör must på dina
äpplen. Välkommen att musta hos oss! • Kungsgatan 22 (butik),
Malmköping, 070-731 80 82, info@stavtorp.nu, stavtorp.nu

TIEFENSEE ÄPPELODLING

Driver en modern ekologisk äppelodling med 1200 träd i bästa
söderläge ned mot sjön Skundern i hjärtat av Sörmland. Säljer
äpplen, must och lammskinn. Stuguthyrning med boende
precis intill äppelodling och sjön Skundern. • Ekeby Sjöstugan 1,
Malmköping, 070-263 36 02, roger.tiefensee@gmail.com

GNESTA KOMMUN

NZ CRAF T PIES & PIE TIME CAFÉ

PETERSLUNDS EKOODLING

På Peterslunds Ekoodling odlar vi ekologiska och biodynamiska
grönsaker på friland och i växthus, och förädlar en del till
mjölksyrade produkter. Vi har gårdsbutik, grönsakslådor och
står på Bondens marknad i Stockholm. • Kleva Peterslund 3,
076-245 39 18, malin@ekoodling.se, ekoodling.se,
FB: Peterslunds Eko Odling, Instagram: @burkettmartin
Gårdsbutik med eget biologiskt mångfaldskött och ägg
från höns/ankor samt många andra sörmländska produkter.
Paketerade naturupplevelser med trerätters och övernattning
(turridning, vandra, cykla, svampsafari, paddla och golf), stugor,
B&B. • Rocklösa Gård, Stjärnhov, 070-550 11 49, rocklosa.se,
lena@rocklosa.se, FB: Rocklösa gård, Instagram: @rocklosagard

ÄNDEBOLS GÅRDSBUTIK & CAFÉ

Levande ekologiskt lantbruk med gotlandsfår, kor, tomater
och grönsaker som vi säljer direkt i vår gårdsbutik. Vi serverar
gårdsluncher på härodlade och närodlade råvaror. Hembakade
kakor och solcellsdrivet surdegsbageri med bröd på
kulturspannmål. Välkommen ut till oss! • Ändebols gård, Bettna,
info@andebolsgard.se, andebolsgard.se,
FB & Instagram: @andebolsgard

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, 070-747 01 46,
kicki@viltogardsprodukter.se, viltogardsprodukter.se,
FB: Båltsnäs gård, Instagram: @baltsnasgard

ÄNGBY GÅRDSBUTIK & CAFÉ

Ägg, kött, bröd, lammskinn, hantverk och loppis. Fika i mysig
bondgårdsmiljö! • Glindran Ängby 2, Björkvik, 070-237 77 96,
wallens.akeri@telia.com, angbyull.snabber.se

FRIDHEMS KAFFESTUGA & GÅRDSBUTIK

Fridhems kaffestuga är en f.d. prästänkebostad anno 1847.
Vi är en KRAV-certifierad kaffestuga som serverar sallad,
våfflor, matiga smörgåsar och hembakat fikabröd. Gårdsbutik
med eko-nötkött från egen gård. • Fridhem Sköldingeby 1,
Sköldinge, 0157-502 12, fridhemskaffestuga@hotmail.com,
fridhemskaffestuga.se, FB & Instagram: @fridhemskaffestuga

NYKÖPINGS KOMMUN
ANNAS KERAMIK

Tillverkning av brukståliga handdrejade stengodsserviser till
restauranger och privatpersoner. • Rosendal 1, Jönåker, 0707-20
48 34, info@annaskeramik. Instagram: @rosendalskrukmaker

ICA Maxi Katrineholm är den lokala matbutiken med det
breda utbudet. Butiken arbetar med att förvalta, förbättra och
öka samarbetet med regionens lokala matproducenter. Detta
sker genom ”Det bästa från Sörmland” där en särskild märkning
i butiken visar på de varumärken som butiken samarbetar med.
• Starrvägen 17, Katrineholm, 0150-48 78 00, kontakt.
katrineholm@maxi.ica.se, ica.se/katrineholm,
FB & Instagram: @icamaxikatrineholm

ICA NÄRA KATRINEHOLM

En framåt butik med ett brinnande intresse för lokalt &
klimatsmart och en ambition att göra dagen enklare för dig!
• Linnévägen 30, Katrineholm, 0150-48 93 80,
magnus.jeppsson@nara.ica.se, ica.se/linnevagen,
FB & Instagram: @icanarakatrineholm

MONAS DELI

På Fors Säteri har vi återupptagit en skinktradition och
lufttorkar skinka efter ett gammalt beprövat recept. Monas
skinka har tagit guld i Chark-SM 2013. Vi tar emot studiebesök
och säljer skinkan som hel, del eller skivad. Alla är välkomna att
ringa eller mejla för att handla vår goda skinka och lufttorkad
karré (coppa). • Fors säteri, Katrineholm, 070-870 25 59,
mona@forssateri.se, monasdeli.se

WARBRO KVARN

Familjeföretaget som odlar och förädlar ekologiskt spannmål.
Vi har hela kedjan från jord till bord, från utsäde till mjöl, flingor
och numer även malt. Vår specialitet är kultursorter som
enkorn, dinkel och nakenhavre. • Linds gård, 641 99 Sköldinge,
073-034 39 88, info@warbrokvarn.se, warbrokvarn.se,
FB & Instagram: @warbrokvarn

ROCKLÖSA GÅRD

ICA MAXI KATRINEHOLM

På pajfabriken NZ Craft Pies bakar vi nyazeeländska matpajer
i världsklass! Pajerna bakas här av oss på plats med kärlek och
omsorg. Vi är stolta över att använda svenskt mjöl, kyckling,
nötkött och vilt till våra pajer. Besök vår butik och vårt café!
• Movägen 11, Katrineholm, 072-363 72 24, tom@nzcraftpies.se,
nzcraftpies.se, FB & Instagram: @nzcraftpies

ANNAS KÖK

På Ösvreta Gård finns ett gårdsmejeri och butik med
mjölk- och köttprodukter från gården samt utvalda varor
från närområdet. Under sommaren ett trädgårdskafé med
egentillverkad glass och ostkaka. • Ösvreta Gård, Nyköping,
070-288 98 26, anna@osvreta.se, osvreta.se

BIRGIT TAS TRÄDGÅRD

En småskalig ekologisk grönsaksodling som följer etik och
principer hämtade från permakultur: att skapa bördig och
hälsosam jord som kan producera mat och ekosystemtjänster
på samma gång. Du känner det på smaken på våra grönsaker.
• Lunda Eriksberg, 611 96 Jönåker, 079-011 21 80,
olsson.alexander@gmail.com, birgittastradgard.com,
FB: Birgittas Trädgård, Instagram: @birgittas.tradgard

BY RANCH/CAMELINA OF SWEDEN

Är ensamma i Sverige om att odla kulturväxten oljedådra
(Camelina sativa) i stor skala för tillverkning och försäljning av
100 % ekologisk, kallpressad och välsmakande camelinaolja
samt camelinafrön, båda naturligt laddade med omega 3.
• Björksund, Tystberga, 0155-40 00 66, info@byranch.se,
camelinaofsweden.se, FB: Camelina of Sweden
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NILS OSCAR BRYGGERI

Sedan 1996 brygger vi klassisk öl i modern stil. Vi är en av
pionjärerna i branschen och vår öl finns på Systembolag,
krogar och i dagligvaruhandeln över hela landet. Vi ordnar
även ölprovningar och rundvisningar på vårat fina bryggeri,
välkomna! • Fruängsgatan 2, 611 31 Nyköping, 0155-772 80,
info@nilsoscar.se, nilsoscar.se, FB: Nils Oscar Bryggeri,
Instagram: @nilsoscarbrewery

NYKÖPING STRAND UTBILDNINGSCENTRUM
Gymnasieskola med restaurang- och hotellutbildning.
Restaurang där våra elever lagar mat med känsla, passion och
lokala råvaror. • Gästabudsvägen 6, Nyköping, 0155-28 44 24,
070-213 31 00, hannu.husa@nsutbildning.se, nsutbildning.se,
FB: Nyköping Strand Utbildningscentrum,
Instagram: @nsutbildning

NYNÄS SLOT T
Bärstabäret har självplock av jordgubbar, potatis, rabarber, majs
och även egen honung. Café med fika och hantverk. Torp till
uthyrning vid kanten av Bärstakärrets naturreservat. Nära till
Bärstabadet. • Bärsta Kronogård 3, 611 97 Stigtomta,
070-693 65 75, barstabaret.se, FB: Bärstabäret

På Nynäs finns något för hela familjen, stora som små. Gå på
en slottsvisning, beskåda blommor i slottsparken eller ströva
på vandringsleder. Bada, paddla, fiska eller ta en cykeltur.
Köp en pelargon i trädgårdsbutiken eller besök museigården
Långmaren. Ta med egen picknickkorg eller kombinera din
egen utflyktspåse i Restaurang Nynäs. • Nynäs slott, Tystberga,
nynasslott.se, info@nynasslott.se

GRÖNA ROSENDAL

ONSBERGA GÅRD

BÄRSTABÄRET

Småskalig odling, en mångfald av grönsaker, örter och
blommor. Gårdsbutik med säsongens grönsaker, förädlade
produkter samt honung och hantverk från trakten.
Säsongsöppet juli till oktober. På gården finns även får och
höns. Stuguthyrning. • Rosendal, Stigtomta, 070-621 57 98,
grona.rosendal@gmail.com, FB: Gröna Rosendal

HELLMANSKA GÅRDEN

Kafé och stenugnsbageri med nästan allt ekologiskt och
närodlat. Luncher och varma mackor. Även bosättningsaffär.
• V. Trädgårdsgatan 24, Nyköping, 0155-21 05 25,
info@hellmanskagarden.se, hellmanskagarden.se

L ASÄT TER GÅRD

Flädersaft, kolsyrad fläderdryck och flädersirap från egen
odling. Boende, konferens och Bo på lantgård, certifierade av
Naturens Bästa. • Lasätter gård, 611 95 Nyköping, 0155-530 33,
070-725 30 80 monika@lasatter.se, lasatter.se,
FB: Lasätter gård, Instagram: @lasattergard

LINDEBORGS ECO RETRE AT

Här kan man vistas i en avslappnande och kraftgörande miljö
med skogen, åkrar och ängar utanför dörren. Man kan ta
skogspromenader i den egna skogen. I samarbete med Fredrik
Johnsson och Robert Sjöberg, som drivit köket på Restaurang
Volt med stjärna i Guide Michelin, serverar vi framförallt
innovativ vegetarisk mat där smak och råvara står i centrum.
• Nykyrka Lida 1, Vrena, 073-859 93 42, info@lindeborgs.com,
lindeborgs.com, FB: @lindeborgsecoretreat

LÖVSUNDS VÄXTHUS
(NIELSENS TRÄDGÅRDSSERVICE)

I huvudsak tomater, men även övriga grönsaker. • Lövsunds
säteri, Tystberga, 070-604 06 95, gu.nielsen@hotmail.com

Ekolantbruk med gårdsförsäljning av kött och chark på nöt, gris
och lamm. • Onsberga Sättersta, Tystberga,
070-653 10 31, info@onsberga.se, onsberga.se

RUNNVIKENS PENSIONAT

Övernattning i herrgårdsmiljö. Måltider baserade på råvaror
från gårdens odling och lokala producenter. Konferenser samt
aktiviteter för att främja hälsa och välmående. • Lövsunds
säteri, Tystberga, 076-947 11 63, info@runnviken.se, runnviken.se,
FB: Runnviken, Instagram: @runnvikenpensionat

TOMTEKULL A

Här finns det självplock och försäljning av jordgubbar och
färskpotatis. Gör även ett besök i Tomtekullaboden som säljer
närproducerade varor från gården eller ta en fika i vårt mysiga
sommarcafé. • Tomtekulla, Tystberga, 070-091 10 52,
tomtekulla.potatis@gmail.com, tomtekulla.nu,
FB: Tomtekulla potatis & Entreprenad AB

VRENA GRÖNT

ELSAS KANTIN

Växthusodlad tomat, gurka, paprika, chili, utplanterings-örter
och sallad. Gårdsbutik. • Lilla Stentorp, Vrena,
070-647 00 05, info@vrenagront.se, vrenagront.se

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

ÅSAS SMAKER FRÅN L ANDET

Utomhusmatlagning med egenproducerad eller lokal råvaror.
Matvandringar med mat från trakten. • Christineholms gård,
Trädgmästbost 1, Nyköping, 070-856 05 60, lantlivet.nu,
lantlivet@gmail.com, FB: ÅSA’s smaker från landet,
Instagram: @asas_smakerfranlandet

GRIPSHOLMS VÄRDSHUS

ÖSTER MALMA

HORNUDDENS TRÄDGÅRD

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

Viltkött från eget slakteri. Kan levereras, köpas i gårdsbutiken
eller avnjutas i restaurangen. • Öster Malma, Nyköping,
0155-24 62 28, info@ostermalma.se, ostermalma.se

Café och restaurang med egen ekologisk odling, butik &
gästhamn vid Mälaren. Öppet från 1:a maj till Aptitrundan i
september. • Aspö, Hornudden, Strängnäs, 0707-32 61 85,
0152-326 18 kontakt@hornudden.net, hornudden.net,
FB & Instagram: @hornudden

STRÄNGNÄS KOMMUN

KILFRÖSLUNDA GÅRD

Grönsaksodling med jordgubbar, hallon, rabarber, färskpotatis,
vitkål, blomkål, broccoli, sallad och lök. Gårdsbutik på Selaön
utanför Stallarholmen. • Kilfröslunda 5, Stallarholmen,
070-260 68 46, klippinge.gard@telia.com, FB: @kilfroslunda-gård

ANET TES KERAMIK

Keramikern Anette Bjurlén, bor och verkar i Stallarholmen.
Formger och tillverkar bruksgods med matsäker egentillverkad
glasyr. • Giresta Tallberg, Strängnäs, 070-833 97 68,
anetteskeramik@gmail.com, anetteskeramik.nu,
FB & Instagram: @anetteskeramik

KLIPPINGE GÅRD

Självplock och försäljning av majs. • Klippinge gård,
Stallarholmen, 0152-412 50, kilfroslunda@hotmail.com,
FB: @klippingegard

ANNAS HEMBAGERI

Annas Hembageri bakar mustigt och gott matbröd med surdeg
och ekologiska ingredienser. I vårt mysiga bageri kan du också
fika på våra berömda bullar och vårt goda ekologiska kaffe, eller
varför inte smaka på vår populära brödbuffé? • Hammarvägen
2, Mariefred, 0159-318 18, annashembageri.se,
info@annashembageri.se, FB & Instagram: @annashembageri
Äppelodling, odling av grönsaker och bär. Tillverkning av
mathantverk från gårdens odlingar. Musteri och gårdsförsäljning
under säsong. Konsthantverk, rakubränd keramik.
• Fogdö Tuna 4, Strängnäs, 070-588 37 88, gronahorn.se,
bettan@gronahorn.se, FB: Bettans Gröna Hörn

Ekologisk odling av grönsaker och potatis. Ekologisk
lammproduktion. Gårdsförsäljning under säsong. • Morrarö 1
Strängnäs, 070-444 31 52, morraro.se, info@morraro.se,
FB MorraroOdlingarNojen

DEN LOKAL A MATEN

Johnny, arkitekt och Ina, bildpedagog vill verka för en levande
ekologisk landsbygd där arkitektur, hantverk och odling
samverkar. Producerar grönsaker ”no dig” till den lokala
marknaden. Råd & utbildning inom hållbart byggande och
konsthantverk. • Fogdö Norra Vik 6, 645 92 Strängnäs,
070-715 20 20, johnny@ospreysweden.se, ina@ospreysweden.
se, ospreysweden.se, FB: Studio Osprey,
Instagram: @ospreyfarm, @osprey_sweden

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

VIRÅ BRUK

EDSBACKA BISTRO STRÄNGNÄS

Upplevelser inom mat, jakt och utbildning där viltet har en
central plats. Boende, gårdsbutik och jakthandel. • Virå bruk,
Stavsjö, 0155-748 93, bokning@virabruk.se, virabruk.se

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
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Styckning och förädling av lokalproducerat kött. Egen butik.
• Brogatan 21, Stallarholmen, 070-735 43 91,
kottbutiken@gmail.com, FB: @Köttbutiken-Millert-Dahlén,
Instagram: @kottbutikenmod

MORRARÖ ODLINGAR OCH NÖJEN

BET TANS GRÖNA HÖRN

”Den lokala maten-Strängnäs” är en butik där vi samlar
lokalproducerad mat med full spårbarhet, råvarorna har en etisk
samt hållbar bakgrund som bidrar till ett gott liv och en hållbar
framtid. • Hospitalsgatan 17, Strängnäs,
072-366 22 23, bjorn@theeventmanager.se,
FB & Instagram: @denlokalamatenstrangnas

VILT I VRENA

MILLERT O DAHLÉN KÖT T, VILT OCH CHARK

Kvarterskrogen med det lilla extra. Vi fokuserar på bra utvalda
råvaror och svenska smaker efter säsong, gärna med lokala
råvaror. Tobias Andersson är kökschef och ansvarar för driften
av bistron i Strängnäs. Tobias passion för mat genomsyrar hela
menyn och restaurangen, där även de minsta detaljerna spelar
stor roll. • Västervikstorget 6, Strängnäs,
0152-163 00, strangnas@edsbackabistro.se, edsbackabistro.se

OSPREY SWEDEN AB

POMOLOGIK

Hantverksmässigt producerad cider och äppelmust med fokus
på växtplats, sort och årgång. • Mariefredsvägen 35, Strängnäs,
0152-421 60, info@pomologik.se, pomologik.se, FB & Instagram:
@pomologik

PRINTZ BAGERI

Ekologiskt surdegsbröd bakat i stenugn. Mjöl från lokala
kvarnar. Kafé med utsökta luncher och sötsaker. Pizzakvällar
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juli/aug. Vin och öl. • Brogatan 21, Stallarholmen,
0152-422 30, info@printzbageri.se, printzbageri.se

STREETFOOD.BEER /STRANGEBREW

SÖDERTÄLJE & NYKVARNS KOMMUN
BOMMERSVIK KONFERENS

Med våra Food Trucks tar vi oss till olika evenemang så som t ex
festivaler, marknader, födelsedagsfiranden och företagsevent.
Vi kommer självklart lastade med vår egenbryggda öl och något
gott att äta. • ulrika@StrangeBrew.BEER www.StrangeBrew.BEER
FB och Instagram@ strangebrew.beer

Naturlig härlagad och närproducerad mat av det naturen
ger. Vi lagar mat med omtanke och kvalitet, med hållbarhet
och omsorg om råvaran. Mycket av det du bjuds på hämtar vi
inom en radie på två mil. • Bommersvik, Järna, 08-552 41 000,
tony.jaurell@bommersvik.se, bommersvik.se,
FB & Instagram: @bommersvikskonferens

SÖRML ANDS MUSTERI

BRÖDBUTIK & MINIKAFÉ/PRINTZ BAGERI

Vi är ett modernt mobilt musteri. Vi gör must på din egen
frukt. Under säsong finns vi på olika platser i regionen. När vi
inte är på turné finns vi stationärt och tar emot er frukt för
mustning. Säljer också must och annat mathantverk. • Fogdö
Tuna, Strängnäs, 0152-252 50, info@sormlandsmuster.se,
sormlandsmusteri.se, FB: Sörmlands Musteri,
Instagram: @srmlandsmusteri

TAXINGE KROG

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

ULVHÄLL FEST, MÖTE & EVENT

Hyr Ulvhälls herrgård med matlagningsstudio. • Ulvhälls Allé,
Strängnäs, 0761-10 15 06, info@ulvhall.se, ulvhall.se

ÄLEBY GÅRD

Med känsla för helheten erbjuder Äleby viltkött,
trädgårdsodling, gårdsbutik, aktiv matlagning, bröllop,
konferenser och restaurang. • Äleby gård, Herrgården,
645 97 Stallarholmen, 070-566 62 22, info@aleby.com,
aleby.com, FB & Instagram: @alebygard

Kvartersbutik med ekologiskt surdegsbröd och kaffebröd
från Printz Bageri i Stallarholmen. Mjöl från lokala kvarnar.
Sörmländska delikatesser. Sallader och smörgåsar. • Nedre
Torekällgatan 5, Södertälje, 08-23 14 14,
sodertalje@printzbageri.se, printzbageri.se

ENGSHOLMS SLOT T

Välkommen till oss ”Hemma på Slottet”. Här finns vackra
salonger och rätt känsla för kreativa möten, fest, event,
privatgästen och weekend. Avskilt på Mörkös norra udde och
inte långt från Stockholm hittar ni Engsholms Slott.
• Ängsholm 11, Mörkö, 08-551 55 100, info@engsholm.se,
engsholm.se, FB: engsholm Instagram: @engsholms.slott

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,
FB & Instagram: @jarnabageri

TURINGE OST & VIN

Välkomna till en saluhall mitt ute på landet! Vår ostdisk rymmer
100-talet ostar, i köttdisken hittar ni kvalitetskött och från vårt
bageri kommer surdegsbröd och hett eftertraktade bullar.
Passa på att handla och sedan äta något gott i restaurangen.
Kockarna lagar modern nordisk mat med influenser från de
klassiska köken i Europa och vår vinkällare har ett stort urval.
Till sist köper ni en glass och handlar med er något grönt från
Pion Blomsterateljé. • Gamla Strängnäsvägen 335, Nykvarn,
08-55 80 73 60, info@turingeostochvin.se, turingeostochvin.se

TRÄDGÅRN SÖDERTÄLJE

Här i Trädgårn odlar vi frukt och grönt i Mälardalens bördiga
jord. Vi odlar i samspel med klimatet och naturen. KRAV-odling
med självplock av jordgubbar och grönsaker. Vi har ett populärt
café och en omtyckt gårdsbutik. • Linavägen 50, Södertälje,
08-550 343 43, skoltradgarden@gmail.com,
tradgarn-sodertalje.se, FB & Instagram: @tradgarnsodertalje

VARMA KÖK - SKILLEBYHOLM

Varma Kök driver trädgårdscafé tillsammans med Skillebyholm
i deras växthus. Fika och enklare lunch finns samt försäljning av
plantor och gårdsbutik på platsen. Öppet tisdag-fredag 11-17
lördag 11-15. • Skillebyholm 7, Järna, 08-551 577 84,
varmasverige.se

Foto: Emil Berglund
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TROSA KOMMUN

ÖVRIGT

BERGS GÅRD TROSA

CULINARY CRAF T, THOMASGYMNASIET

Gårdsbutik, café och restaurang med gårdens gräsbetande
och ekologiska nötkött och andra sörmländska mathantverk.
Övernattning i stugor. Mountainbike- och vandringsleder.
Bröllop, fest & konferenslokaler. Catering & matlagningskurser.
Barnvänligt med lekområden och gårdens djur. • Bergs Gård
Stora Huset 1, Västerljung, 070-495 49 32, info@bergsgardtrosa.se,
bergsgardtrosa.se, FB & Instagram: @bergsgardtrosa

Utbildar framtidens mathantverkare. Grundidé: ”det utökade
klassrummet”, där regionens mat- och måltidshantverkare
aktivt deltar. • Thomasgymnasiet, Campus Strängnäs, Strängnäs,
0152–294 50, ingela.andersson@strangnas.se, thomasgymnasiet.
se, FB & Instagram: @culinarycraft_thomasgymnasiet

FLENS KOMMUN

VINGÅKERS 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

ARCHANGELICA

MIT T STRÄNGNÄS

Vi odlar och förädlar frukt, örter och honung med målet att ha
så rena och äkta smaker som möjligt utan tillsatser.
• Lundbyskog Larslund, Vingåker, 070-867 62 66,
info@archangelica.se, archangelica.se

CA LE JONSTORP

Grönsaksodling – kryddodling – grönbetesägg – ätbara sniglar
(escargots). • Västtorp Jonstorp, Vingåker, 072-315 00 78,
carina.vansteenbergen@gmail.com, FB: @escargotsfarm

JULITA RAPSOLJA

Vi har gårdsförsäljning av ägg. Under säsong tillkommer
kyckling och kött. • Boda Katrinelund, Vingåker, 073 502 94 05,
Katrinelundsgardsprodukter@gmail.com,
FB: @katrinelundsgardsprodukterhb

THORSLUNDKAGGE

Hos oss hittar ni mycket mer än bara ekfat. För den som är
nyfiken på hur vi arbetar erbjuder vi guidade gruppvisningar
och provningar av drycker som är lagrade på våra trätunnor.
• Brevensvägen 4, Vingåker, 0151-16 08 00, info@kagge.com,
kagge.com FB: @thorslundkagge

Mitt Strängnäs är centrumföreningen som arbetar med att
utveckla en attraktiv stadskärna där mat och måltid är en viktig
fråga. Bland annat arbetar föreningen med utvecklingen av
torghandel för lokalproducerade varor. • Sörgårdsgatan 20 A,
Strängnäs, 073-254 61 66, info@mittstrangnas.se,
mittstrangnas.se

PRINSEN KOMMER

Vi var först i Sverige med att kallpressa rapsolja. Vi skriver vilken
gård som odlat rapsen på de naturella flaskorna. Smaksätter
med äkta kryddor och gör i liten skala hudprodukter av oljan.
• Båsenberga Kogölet, Vingåker, 0150-910 25, 070-791 02 52,
info@julitarapsolja.se, julitarapsolja.se, FB: Julita Rapsolja AB

KATRINELUNDS GÅRDSPRODUKTER

Sörmländska mat/måltidsupplevelser. Konceptutveckling
för restaurang, bageri och kafé. Utbildning, rådgivning &
rekrytering. I den sörmländska matens tjänst i 30 år.
• Stora Lundby Gård, Stallarholmen, 070-772 20 49,
saaramariaprintz@gmail.com, FB Maria Printz,
Instagram: @mariaprintz

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

Smaka på
SPIDER EVENTNyköping.
MARKETING
Koordinering/samverkan, marknadsföring,
mat- & dryckprojekt, m m. • 070-598 05 55,
bengt.jansson@spiderevent.se, spiderevent.se

Femrätters, plockmat,
snabbmat eller slowfood?
SÖRML ANDS NATURBRUK

Utbildar nästa generations matproducenter. Grönt
I Nyköping hittar du restauranger
kompetenscentrum. • Öknaskolan, Tystberga, 0155-26 48 00,
med
atmosfär, karaktär och
kansli@oknaskolan.se,
oknaskolan.se

kvalitet. Ät med influenser från
världen eller råvaror från skogen
och grönsakslanden helt nära.
Längs ån, på Storgatan,
i kulturlandskapet eller
skärgårdsnära hittar du
allt det goda. Lämna inte
Nyköping hungrig.
Hitta ditt favoritställe på
www.nykopingsguiden.se

Foto: Rocco Gustafsson

Hotell, konferens & restaurang
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0157-245 80 / info@hotellmalmkoping.se / www.hotellmalmkoping.se
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önskar dig en säker och upplevelserik
hemester i vår matregion
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Stolt mat i Sörmland

