MatSam drar till Hälsingland!
Studieresa 25–26 april 2022

Vad är MatSam?
Projektet som arrangerar resan heter MatSam och är ett samarbete mellan de tre
kommunerna Nordmaling, Umeå och Vännäs i Västerbotten. Vårt uppdrag är att öka
andelen lokal mat på tallrikarna. Projektet finansieras av de deltagande kommunerna,
Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.
Varför gör vi den här resan?
Vi gör den här resan för att hämta inspiration från er och andra företag längs
norrlandskusten och för att lära känna varandra bättre. Det tror vi ökar chanserna till lokala
samarbeten och fler affärer.
Vilka är det som deltar?
MatSam vänder sig till primärproducenter inom fisk, kött och grönt, förädlare (t ex dryck,
bageri, bär chark) samt restauranger, kaféer och handel. Med på resan finns representanter
från alla olika segment.
Kontakt
Projektledare Anki Berg, anki.berg@vannas.se eller tel 070-320 81 55.

Måndag 25 april
07.30

Avresa från Umeå, IKEA-parkeringen

09.30

Förmiddagskaffe på Mjälloms tunnbröd och visning av deras
självbetjäningsbutik som är öppen alla dagar 06–21.

10.15

Avresa från Mjällom

12.45

Lunch på Ystegårn café och bistro. Presentation av besöksmålet Ystegårn som
på några år har blivit ett av de mest välbesökta i Hälsingland. Med en tydlig
profil på lokal mat och viljan att bidra till en levande landsbygd har de hittat
ett koncept som många vill ta del av. Nu är det vår tur!

14.15

Avresa från Ystegårn

15.00

Studiebesök hos Jarseost, ett gårdsmejeri som vunnit flera priser för sina fina
ostar. Hur började deras resa mot ett mejeri? Varifrån hämtar de råvarorna och
hur säljer de sina produkter? Vi tar pulsen på Åsa och Sofia som driver
företaget. Smakprovning förstås.

15.45

Avresa från Jarseost

16.15

Studiebesök på ölbryggeri Organic Smash, Orbaden. Vi får möta bröderna
Malmberg, eller en av dem, som berättar om sin filosofi kring öl och vad som
karaktäriserar deras tillverkning. Om smakprov ingår? Ja, en klunk!

17.15

Incheckning på Hotell Orbaden, Vallsta

18.00

Välkommen till Hälsingland! Vi smakar hälsingska specialiteter och drycker som
förrätt till middagen, och samtalar med Projekt MatVärden som berättar om
matregionen Hälsingland och vad som är på gång här, bland annat den digitala
lösningen Farm Up.

19.00

Middag, varmrätt och efterrätt baserad på lokala specialiteter. Dryck bekostas
av deltagarna själva.
Kvällsmingel.

Tisdag 26 april
07.00

Frukost

08.00

Avresa mot Kilafors

08.30

Studiebesök hos Therese Westlén som driver Thereses trädgårdsmat i Kilafors
och food-trucken Nära Pära som är ute på vägarna. Therese har knutit 16
odlare till sig och tillsammans har de avtal med tre kommuner om att leverera
lokalt producerade grönsaker. Therese är en mycket målmedveten och driven
entreprenör med en bakgrund som agronom. Hon är ett mycket bra exempel
på hur många små producenter kan växla upp tillsammans.

10.00

Studiebesök på Hallens kvarn, en liten kvarn som mal mjöl och gryn till bagerier
och privatpersoner. Hur funkar det och när kan vi få vår första kvarn i
Västerbotten?

10.45

Avresa från Hallens kvarn

11.15

Studiebesök hos Norränge lantbruk, utsedda till Årets nötköttsproducenter i
Sverige 2017. De har en diversifierad verksamhet där kött från nöt och gris
utgör basen, kompletterad med självplock av potatis, odling av spannmål som
mals och säljs i gårdsbutiken samt förädling av olika produkter. Hur får de ihop
alla delar? Det tar vi reda på!

12.30

Avresa från Norränge

12.45

Sopplunch och besök på Månses i Stugsund, Söderhamn. Det här är
designföretaget som serverar den vällagade maten på sitt eget porslin. På
Månses är föremålen runt måltiden lika viktiga som maten på tallriken. Det här
blir spännande!

14.00

Avresa från Månses.

16.30

Studiebesök och middag på Härnö Outdoor Lodge. Hur skapas en
måltidsupplevelse? Hör gänget bakom Härnösands senaste stora satsning
berätta om sin filosofi. Vi pratar först och äter sen.

18.00

Avresa från Härnö Outdoor Lodge.

20.45

Ankomst Umeå, IKEA.

