
 Eldrimner  
NATIONELLT RESURSCENTRUM FÖR MATHANTVERK 

 

Navet i  utveckl ingen av mathantverk i  Sverige och Norden  

  



Fem branscher mathantverk 

Charkuteri 

Fiskförädling 



Mejeri 
Bär-, frukt- och 
grönsaksförädling Bageri 



 

 Mathantverk 
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet.  
Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och 
ofta på den egna gården.  Kännetecknet för mathantverk är att människans hand 

och kunnande är med i hela produktionskedjan.  Detta ger hälsosamma produkter 
utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung.  

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och 
skapar innovativa produkter. 

 





Sverige    Jämtland    Ås     Rösta 



Produktionslokaler  
bär- & grönsaksförädling, charkuteri/fisk, mejeri 
samt  bageri 



Autoklaven 



 

 Eldrimners vision  
 

• 10 000 stolta mathantverkare är spjutspetsen för 
svensk livsmedelsproduktion 



 
 Eldrimners mål är att utveckla landsbygden genom att: 

 
• bidra till att skapa nya företag inom mathantverk 
• stödja och hjälpa företagen att utvecklas och - om de så vill – växa 
• utveckla och bevara det unika mathantverket 
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ELDRIMNERS PERSONAL 



Eldrimners rådgivare - erfarna mathantverkare 
  

• Rådgivning satsning ”från mathantverkare till mathantverkare” 
• En viktig resurs för Eldrimner 
• Diplomerade rådgivare idag 58 st 
• Praktikvärd, lärare mm 



Delar av Eldrimners 
expertnätverk 



 

 Eldrimners huvudområden är 
 

• Att förmedla skräddarsydd mathantverkskunskap i form av 
utbildningar, kurser och rådgivning 

• Göra mathantverket känt och efterfrågat 
• Undanröja hinder för mathantverkets utveckling 



Nybörjarkurs  
Praktisk introduktion med teori och praktik 
Tyngdpunkt på det praktiska. Hos en  
företagare.   2 dagar 

Grundkurs  
Ger grundläggande kunskaper om 
hantverksmässig förädling.  
Teori och praktik om processen. 
Metoder, råvaror, kemi, hygien.   
5 dagar 

Fördjupningskurs 
Påbyggnadsutbildning med 
fördjupad teori och praktisk 
tillverkning av mathantverk. 

Kurser 



 Studieresor 



PASIEKA JAROS  Mjödtillverkning 
Polen 

Mjöd – ett honungsvin.  Deras  mjöd har blivit utnämnd till Slow Food Presidia. 





I krukmakeriet gjordes de vackra mjödflaskorna 



På bakgården tillverkning av  
mjödtunnor och presentaskar 



Bikupor till egen honung 



Polen  EKO NATURA 
kvass 





Kvass tillverkas av rågsurdegsbröd som delas i bitar och 
blandas med ljummet vatten och lite jäst. Mjölksyrajäsning vid 
ca +35 grader i ca 2 veckor. 



Brunostkurs Aurland Sognefjord Norge 



Benedikte budeia – fäbodtös – på Leim Stölsysteri.  



Vit getost 









YRKESHÖGSKOLA 1 ÅR 



GRUNDUTBILDNING 
NYSTARTARE 5 VECKOR 



MATHANTVERKSDAGAR 
Turné 2015-2016    En dag per län per år 
 

Syftet med dagen är att koppla ihop mathanverket 
och den offentliga måltiden så att det på längre sikt 
skall kunna serveras mera mathanverk på skolor, 
daghem, sjukhus och inom äldrevården. 



SM I MATHANTVERK  

Anordnas varje år.  

Stimulerar till produktutveckling 

7-8 oktober 2016 i Umeå  
 



 
400 produkter 
150 mathantverksföretag 
40 klasser 
80 personer i 23 jurygrupper 

SM I MATHANTVERK 
2016 Umeå 



Seminarier 
  Varumärkesskydd       FÅ PLATSER KVAR 
 Trender - Mathanverk i framtiden     FULLBOKAT 
 Opastöriserad dryckesmjölk  PLATSER KVAR 
 Vad händer med fisken vid förädling PLATSER KVAR 
 Prisutdelning lördag kl 10.30 

SM I MATHANTVERK 
2016 Umeå Väven Kulturcentrum 
  



PROVA PÅ 21-23 MARS 2017 
Halvdagspass, 4 branscher 



INFORMATIONSKANALER 
• Eldrimner.com aktiviteter och faktamaterial 

• Eldrimners tidning "Mathantverk", upplaga 7500, fyra nr/år .  

• Elektroniskt nyhetsbrev med 4000 prenumeranter 

• 3300 följare på Facebook och 1500 på Instagram. 
 



www.eldrimner.com 



ELDRIMNERS BÖCKER 





VARFÖR 

• Mathantverkets unika egenskaper kan 
kommuniceras genom en märkning.  

• Konsumenten får också enklare att hitta 
mathantverk i butiken. 

• Mathantverkarna tar härmed initiativet så att 
mathantverket behåller sitt värde och inte utnyttjas 
av andra producenter. 

 

FAKTA 

• Hälften av produkterna som tillverkas måste vara 
mathantverk antingen i antal eller volym 

• Vid behov följer branschråden upp att kriterierna 
följs. 

• Avgiften är 1000 kr/ år. Certifieringen gäller i två år. 

• Certifieringen lanserades hösten 2012. 
Rekryteringen pågår, idag 70 företag och ca  1200 
produkter. 

CERTIFIERING AV MATHANTVERK 



UTVECKLING DELTAGARE KURSER 


