Sveriges smaker väcker matlust i Italien.
På matmässan Salone del Gusto i Turin visade 20-talet
svenska producenter upp sig för 220 000 besökare och
400 journalister från hela världen. Mat, dryck och upplevelser presenterades under konceptet Try Swedish.
Trots att Sveriges monter långtifrån var den största bland
de 160 ländernas utställare – Schweiz fyllde själva ett
halvt kvarter – väckte den svenska maten både stor
nyfikenhet och genuint intresse.

”Igår kom ett par som satt renkött på sin ’bucketlist’,
de hade satt sig för att äta det någon gång i livet.”

Per Karlsson med programledaren för Jamie Oliver’s Drinks Tube.
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ivoluzione del cibo svedese, inledde
ambassadör Ruth Jacoby när hon
torsdagen den 23 oktober invigde
den svenska montern.
– Äntligen är vi här med Sveriges mat och
dryck, det är en dröm som går i uppfyllelse, sa
Ami Hovstadius på VisitSweden som längtat
i fem år att få besöka mässan.
Sedan berättade hon om det avlånga landet
Sverige med sina nio klimatzoner som skapar
en så stor variation av smakupplevelser från
nordligaste Norrland ända ner till Skåne.
En avsmakningsbricka med bland annat
källarlagrade ostar, kallrökt renkött, snaps och
granskottssirap serverades tillsammans med
en aroniadryck.
Journalisten Janet Woo Cooper, som driver
en sajt om italiensk mat i Hongkong, har bott
i Sverige och gillar svensk mat.
– Jag älskar prinsesstårta, chokladbollar
och pepparkakor. Och Kalles kaviar, så klart.
Många av utställarna fick känna på att intresset
för Sveriges mat ökar i Italien och världen. Runt
stånden med bröd flockades många nyfikna.
Bagaren Rikard Forshufvud från Röstånga Mölla
berättade att många italienare först tror att hans
mörka fullkornsbröd är en söt kaka, men blir
intresserade när han kallar det ”Pane Primitivo”.

– I vår del av världen har vi idag kommit långt
med att ta fram tekniskt fulländade ljusa bröd,
men de ger oss inte näring nog att hålla igång
en hel dag. Jag tycker det är viktigt att det inte
blir mer teknik än hälsa när man bakar, därför
maler vi vårt mjöl på en gammal stenkvarn med
stenar som är lite skeva. Det ger ojämn storlek
på kornen och ett saftigt fullkornsbröd.
Det här är uråldrig kunskap som blivit
modern igen. Igår hann vi med ett besök på det
berömda egyptiska museet här i Turin, och i en
av montrarna fanns det faktiskt bröd som såg
ut som vårt – det var över 2000 år gammalt.
Anna Godevärn på Mörsjö Deli har också
haft många samtal med intresserade besökare
som undrar vad det egentligen är i de snygga
svartvita förpackningarna.
– Då säger jag att det är knäckebröd och
tunnbrödchips och berättar om våra urgamla
traditioner med det norrländska tunnbrödet.
Och så visar jag våra italienska produktförteckningar.
Per Karlsson som driver Everts sjöbod
har haft fullt upp med att öppna ostron från
Grebbestad, flera dagar på raken.
– En del tycker att våra ostron är dyra, men
när jag förklarar att våra har vuxit vilt i absolut
rena vatten och är mellan sju och åtta år när
vi tar upp dem, blir de imponerade. De franska,

som går för en fjärdedel av priset, är odlade
i bara ett år.
Extra mycket uppmärksamhet fick ostronen av ostmakaren Fabio från Lago Scuro vid
Cremona som intygade att de svenska var de
bästa på mässan. Under två dagar åt hade
han ätit sig runt bland holländska, franska och
kanadensiska ostron, och till sist återvände han
till det svenska ståndet för att beställa sex till.
Svenska montern har också haft besök
av Jamie Oliver’s Drinks Tube, ett av Jamie’s
program på nätet. Teamets programledare
provade Ryttmästarbrännvin kryddat med
fänkål, honung och enbär.
– Han nekade först till ostron och sa att han
inte ätit mat från sjön på tio år, men när jag sa
att man måste ha ett till snapsen, så slank det
ner, berättar Per.
Nästa dag var Jamies team tillbaka och
provade de samiska renprodukterna.
Hos Renlycka berättar Sofia Renfjäll att
besökarna i deras monter är oerhört intresserade av den samiska kulturen, och ställer
mycket frågor.
– Jag tycker det är häftigt att så många känner till vad renkött är. Vi har ju en del produkter
som inte är vardagsmat för alla precis, som
gurpi – torkat, saltat och malt renkött och fett
stoppat i renmage.
– Igår kom ett par som satt renkött på sin
”bucketlist”, de hade satt sig för att äta det
någon gång i livet, skrattar Kajsa Fjellström
från Lapplandsvilt. Som tur var blev de nöjda.
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et är inte alltid man kan förutsäga vad
som väcker intresse utomlands. Viktoria Bassani på Bidrottningen berättar
att folk hon mött ställer mycket frågor.
– Folk är överlag väldigt nyfikna här på mässan. Många italienare har varit väldigt intresserade av vår fasta, ljusa honung. Det tar jag med
mig hem, att det inte är den flytande, som de
är bäst bekanta med, utan vår typiska svenska
honung, som de tycker är mest attraktiv.
Spirit of Hven, ett familjeföretag från Skåne,
har med sig både whisky, gin, vodka och akvavit till Salone del Gusto.
– Det har varit spännande att få visa upp
sig för italienare som har ett genuint intresse för
mat och känner så stor stolthet för sin egen. >

Kajsa och Andreas från Lapplandsvilt.

Whisky från Spirit of Hven.

Johan Cavallin och
Ami Hovstadius.

J
Utländska matjournalister smakar aroniadryck från Resville Mathantverk.

”Det har varit spännande att få
visa upp sig för italienare som
har ett genuint intresse för mat.”
Läs mer om Salone del Gusto, Slow Food och
Terra Madre på www.slowfood.com

enny Söder från Östra Gärde gård hjälper
till att langa ut lax från rökeriet i Strömstad på små knäckebrödsbitar, som går
åt som smör i solsken.
– Det har varit häftigt och inspirerande att
få se alla länders bästa matprodukter. Vi har
själva med oss ett nytt champinjonsalt, en soja
och rökta torkade champinjoner av svamp från
vår egen odling.
Just förmågan att sätta ord på smaken –
hur italienarna alltid verkar kunna formulera vad
det smakar – och hur gärna de vill dela med sig
av sina intryck är slående vid alla diskar och
montrar. Inte för inte kallas detta matiga evenemang Salone del Gusto – Smakernas mässa.
T E X T & F O T O : A N N A L I N D L E WI N

Sveriges deltagande arrangerades av VisitSweden och Business Sweden
i samarbete med Sveriges ambassad, Smaka på Skåne, Västsvenska Turistrådet,
Slowfood Sápmi och Eldrimner, ett nationellt resurscentrum för mathantverk.

AT SALONE DEL GUSTO

På plats i Sverigeutställningen fanns företag från Sverige som Renbiten, Renlycka,
Idre Ren & Vilt, Lapplandsvilt, Fjällvilt, Renprodukter, Brurskanken Rein, Röstånga
Mölla, Spirit of Hven Backafallsbyn, Gylleneidens Naturskafferi, Bidrottningen,
Rökeriet i Strömstad, Everts Sjöbod, Östra Gärde gård, Gettergoda Gelato, Mörsjö
Deli, Skärvångens bymejeri, Hagelstads Gårdsmejeri, Skogens Sköna Gröna,
Rältagården, Hara Gård och Resville Mathantverk. www.tryswedish.com

P R O D U K T I O N : L I N D L E W I N K O M M U N I K AT I O N

> Många besökare fick en aha-upplevelse av
vårt gin, säger Marcus Christensson. Här är
man inte van vid att man kan sippa det rent,
som whisky. All vår sprit är ekologisk, den ekfatslagras och vi kylfiltrerar den – det ger tydligare och rundare smaker.
Gettergod Gelato i Göteborg driver Sveriges
första tillverkning av glass gjord av getmjölk.
– Jag kunde inte ta med mig glassen till
mässan i år, men har ändå träffat flera intresserade, bland annat en agent som importerar till
italienska restauranger, berättar Marie Sedin.
Ostmakaren Annika Schrevelius från Hagesta gård har visat upp sin öländska spiteost,
en syrad getost med ostaska och naturligt
mögel, gjord på opastöriserad mjölk.
– Min ost är lätt att tillverka men svår att
lagra – det är där hantverket kommer in. Jag har
arbetat med osten i tio år och vunnit alla valörer
i SM i Mathantverk, säger hon stolt.
– Här på mässan tycker jag att den stora
invigningen av Terra Madre var mäktig, där satt
jag bredvid folk från afrikanska länder och upplevde verkligen att vi hör ihop allihop. Och så
blev jag glad över en schweizisk osttillverkare
som kom förbi och sa att min ost var fantastisk.
Man kan ju tänka att han var ganska erfaren.

