Route  Gastronomique
– ett smakfullt projekt

Medverkande företag:
Norrmejerier

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Företaget förädlar årligen över 200 miljoner kg
norrländsk mjölk på mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk till högklassiga mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost.

Rusksele Rökeri
Hällnäs Handelsträdgård

Hällnäs Handelsträdgård är en producent av kryddor och sallat i kruka samt även årstidens blommor. Thorsten Isaksson startade på denna plats 1953 med produktion av gurka och blommande
krukväxter. I dagsläget sker produktion enbart mot fackhandel och dagligvaruhandel. Företaget har
en miljövänlig produktion, t ex. växthusen värms med biobränsle från Norrlands skogar.

Affärsidén är och har alltid varit att producera produkter av högsta kvalitet av närproducerade
råvaror. Företaget bildades 1986 med legorökning till privatpersoner och har sedan utvecklats med
styckning och förädling av lokalproducerade produkter av vilt, nöt och gris. Legostyckning åt lokala
uppfödare som vill nå ut till sina egna kunder har blivit en allt större verksamhet.

Mattssons Ägg
Sjöboden Allt i Fisk AB

Företaget, baserat i Umeå, har ett brett och djupt sortiment av marina produkter och marinanknutna delikatesser. Sjöboden är en fullsortimentsgrossist, som klarar alla dina olika önskemål och
som ger dig en bra och snabb service.

Mattssons Ägg, i Vindeln, som startades 1965, har idag runt 20 000 höns på gården, som värper runt
18 000 ägg dagligen. Merparten av dessa ägg levereras till Norrlandsägg i Umeå, men företaget har
även gårdsförsäljning av riktigt färska ägg. Det produceras spannmål på gården men på grund av
stränga hygienregler så köps allt foder till hönsen in som fullfoder.

Appelblads Gård
Yttertavle ägg

Appelblads gård i Trehörningen, Umeå, är en släktgård med anor från 1840-talet. Här finns köttdjursproduktion med frigående kalvar av köttras, och även ett litet hönseri. Under 1900-talet odlades potatis i stora mängder på gårdarna i byn. Trehörningen har intet för intet kallats "Pärhörningen". Nuvarande ägare har upprätthållit traditionerna och odlar potatis, både runda och mandel. På
gården finns en liten gårdsbutik.

Fjällvilt AB

Jette`s Gårdsmejeri

Yttertavle ägg är ett familjeföretag som bara har frigående höns. ”Ägg-Johnny”, f d industriarbetare
på Obbola fabriken sadlade 1992 om för att bli egen företagare. Johnnys fru Eva som tidigare jobbat som dagmamma gick också in i företaget. På gården finns det fem hus med totalt 56 000 höns,
och varje år producerar hönsen 1000 ton ägg - det är lika mycket som 50 långtradarlass.

I detta Ammarnäsföretag jobbar man, tillverkar och behandlar produkterna efter gamla och väl beprövade traditioner, med kvalitet, service och spårbarhet i
centrum. De hanterar i första hand egna renar eller djur från närområdet för att
kunna garantera högsta kvalitet. Produkterna består i övrigt av vilt, fisk, nöt och
lamm. Försäljning sker i egen gårdsbutik, mot butiker och restauranger.

Ett av Sveriges minsta gårdsmejerier, beläget i Högland mitt mellan Dorotea och Borgafjäll. Av mjölken från de 15 getterna, tillverkas getost samt getmese och dessertost inlagd i olja.
Av inköpt komjölk från fjällen, tillverkas Lapplands Blå samt en lagrad hårdost.

Kalixlöjrom

Från Haparanda norra skärgård till strax söder om Piteå skapar det enorma färskvattenflödet från
Norrlandsälvarna världens största bräckvattenskärgård. På denna unika plats ger siklöjan ifrån sig
den exklusiva kaviar som kallas Kalixlöjrom, Bottenvikens röda guld.

Umlax

Morgan Olofsson Lantbruk

I byn Åmsele driver Morgan Olofsson med familj ett jord- och skogsbruk med får, dikor, höns och
hästar. De flesta korna är av rasen Hereford, men det finns även några fjällkor. Lammen och kalvarna lever med sina mödrar och sommartid betar de på naturbetesmarker vid Vindelälven. Vintertid
utfodras de med ensilage och spannmål som odlats av gården.

Extremt rena fjällvatten och starka fiskbestånd gör att Umlax kan erbjuda exklusiva och unika råvaror som fått ett varmt mottagande långt utanför Sveriges gränser. Företaget, med flera anläggningar
i svenska Lappland, äger och har kontroll över hela produktionskedjan från ägg till leveransklar fisk.
Med produktionstillstånd av matfisk på 3 000 ton årligen är företaget en av marknadens ledande
aktörer.

Vindelns Rökeri AB

Svamp i Norr

Oxvikens Gård

Svamp I Norr är en ekonomisk förening som plockar och säljer färsk, torkad och fryst svamp från
närområdet. Förutom svamp handlar de även med vissa vildväxande arter som växer här i norr. De
saluför också produkter som de själva utvecklat. Sedan starten 2003 har föreningen numera många
kontakter med både restauranger och mataffärer.

Produkterna från Vindelns Rökeri är rökta på samma vis som från företagets
begynnelse 1917. Det sker via ugnar som eldas med alved, och inga som helst
tillsatser, bara salt. Företaget använder bara svensk köttråvara och sortimentet
består av gris- och viltprodukter, köpta så närproducerat som möjligt. Rökeriet
ägs sedan 2007 av Per och Ida Sandström.

Mindre än 15 minuter väster om Umeå ligger Oxvikens Gård, ett litet lantbruk med grönsaksodling
och fårhållning som huvudsyssla. Gården som drivs helt ekologiskt, ligger vackert beläget mellan Tavelsjön och Trehörningen, i byn Yttre Långviken, Tavelsjö. Produkterna hittar man på gården, men
också på olika marknader som till exempel Bondens Egen Markand i Umeå, Tavelsjö-skördemarknad med flera. Grönsaker, vaktelägg och lammkött är några av de produkter som levereras till både
restauranger och privatpersoner.

Övriga lokala leverantörer:
Fjällrenen AB, renkött och fjällfisk
Kenneth Johansson, snarad fjällripa
Olof Larsson, Bergnäs, röding

Alnerssons Grisgård

På denna gård i Rusksele föds grisar upp, som slaktas och sedan återtas de flesta för egen försäljning. Kundgruppen i dag är, förutom byns mataffär, privata kunder som köper halva grisar, köttlådor eller detaljer. Gården har varit i släktens ägo sedan 1710, med tidigare bl a mjölkproduktion.

Brännlands Wärdshus

Brännlands Wärdshus utanför Umeå värnar om den lokala råvaran. Köttet och fisken som serveras
kommer från närområdet. Just nu håller ägarna Michael och Kristina Hansen även på att starta ett
charkuteriföretag, med bl a egna produkter som korv och lufttorkad skinka, gjorda på lokala råvaror.

Kontaktuppgifter:

Alnerssons Grisgård
Vindelälvsvägen 59
921 94 Rusksele
Kontaktperson: Leif Alnersson
Tel: 0950-541040, 070-6807446
E-post: leif.alnersson@spray.se
Hemsida: www.rusksele.se, www.inlandsmat.se

Norrmejerier
Norrmejerier EK för.
Box 1313
901 23 Umeå
Besöksadress:
Mariehemsvägen 210
Kontaktperson: Olof Vesterberg
Tel: 090-18 28 00
Hemsida: www.norrmejerier.se
Facebook: www.facebook.com/Norrmejerier

Svamp i Norr
Besöksadress: Vintergatan 17
935 32 Norsjö
Kontaktperson: Britt-Inger Lundmark, 070-660 91 13
E-post: info@svampinorr.se
Hemsida: www.svampinorr.se/

Hällnäs Handelsträdgård
Lyckselevägen 59
922 73 Hällnäs
Kontaktperson: Janis Brokers
Tel: 0933-20 100, Fax: 0933-20 076
E-post: info@hallnas.nu
Hemsida: www.hallnas.nu
Sjöboden Allt i Fisk AB
Spårvägen 22
901 31 Umeå
Tel: 090-271 90
E-post: info@sjobodenalltifisk.se
Yttertavle ägg
Yttertavle 341
905 96 Umeå
Kontaktperson: Eva el. Johnny Löfgren
Tel: 090-291 23
E-post: info@yttertavleagg.com
Fjällvilt AB
BOX 55
920 75 Ammarnäs
Kontaktperson: Anders Skum
Tel: 070-600 60 27
Hemsida: Kommer inom kort
Kalixlöjrom
Kalix kommun
Nygatan 4
952 81 KALIX
Tel. 0923-650 00
kommun@kalix.se
www.kalix.se

el.
BD Fisk AB
Besiktningsvägen 10
973 45 LULEÅ
Tel. 0920-24 53 90
info@bdfisk.se
www.bdfisk.se

Rusksele Rökeri
Vindelälvsvägen 45
92194 Rusksele
Kontaktperson: Per Dahlgren
Tel: 0950 541150, 070-672 84 82
Hemsida: www.rusksele.se
Facebook: www.faceboo.com/rusksele.rokeri
Mattssons Ägg
Mattssons Hönseri
(Egentligen Tage Mattsson Åkeri AB)
Västomån 361
92232 Vindeln
Kontaktperson: Patrik Mattsson
Tel: 070-592 67 50
E-post: patrik.mattsson@vindeln.net
Appelblads gård
Trehörningen 93
922 66 Tavelsjö
Kontaktperson: Johan Appelblad
Tel: 070-200 93 91
Hemsida: www.appelblad.com
Jette`s Gårdsmejeri
Box 103
917 02 Högland
Kontaktperson: Jette Jacobsen
Tel: 0942-411 08
E-post: jette-mads@spray.se

Umlax AB
Storgatan 47
921 32 Lycksele
Kontaktperson: Andreas Blomqvist
Tel: 0950-171 24, 070-600 95 89
E-post: andreas.blomqvist@umlax.se
Hemsida: www.umlax.se/
Morgan Olofsson Lantbruk
Industrivägen 5
922 75 Åmsele
Tel: 070-66 55 054
E-post: olofssonmorgan@gmail.com
Olof Larsson
Bergnäs 127
922 91 Vindeln
Tel: 070 - 217 99 62

Fjällrenen AB
Box 69
920 75 Ammarnäs
Kontaktperson: Ingrid Pilto
Tel: 0952-601 92
E-post: ingridpilto@gmail.com
Kenneth Johansson
Box 69
920 75 Ammarnäs
Tel: 0952-601 92
Brännlands Wärdshus
Brännland 35
905 92 Umeå
090-301 30
E-post: info@brannlandswardshus.se
Hemsida: www.brannlandswardshus.se
Vindelns Rökeri AB
Hantverkarvägen 10
922 31 Vindeln
Tel: 0933-100 35

Projektets huvudidé är ett nära samarbete mellan kockar och lokala leverantörer av råvaror och
lokalt producerad mat.
Under ledning av Björn Norén och Peter Nyström har kockarna träffats under vintern med målet
att lära sig servera mat med gastronomisk finess med råvaror från Vindelälvsområdet. Med hjälp av
en gästkock har man sen genomfört ett event på hemmaplan. En fine dining med ett 50-tal gäster.
Några restauranger ska förhoppningsvis inom en nära framtid finnas med i White Guide och kunna
erbjuda exklusiva matupplevelser som kan kombineras med andra upplevelser till en unik helhetsupplevelse.

Deltagande restauranger och kockar:
Hotell Vännäs Lisa Persson, Thomas Ender
och Håkan Persson
Hotell Forsen Vindeln, Krister Jonsson
Ammarnäs Värdshus Mia Lekberg
Kronlunds kursgård Mia Halvarsson
Ansia Resort Lycksele, Martin Ullén
Restaurang Mat och kalas Sandsele, Annika
Nilsson
Aurora Borealus Ekkorsele, Donald Erikson
Åmbacken Åmsele, Majken Ekman, Björn Norén
Restauranghögskolan och Peter Nyström
Restaurang Viktoria har varit deras lärare.

Projektet avslutades med ett särskilt
evenemang i Lycksele, där tidigare
Årets Kock, Tommy Myllymäki, medvekade.

I samarbete med:

Om du vill veta mer om projektet kontakta:
Ulla Blomqvist, projektledare
ulla.blomqvist@tavelsjo.se
mob. 070-661 77 09

