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MÅLTID LEUFSTA
Stiftelsen Leufsta har som projektägare genomfört projektet ”Utveckling av regionala rätter på
menyn i kulturhistoriska miljöer”, ett samarbetsprojekt med huvudfinansiering från Jordbruksverket
och medfinansiering från Tierps kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Statens fastighetsverk.
Projektet syftade till att öka intresset, kunskapsöverföringen och samarbetet kring lokala och
regionala råvaror med mattraditioner kopplade till kulturmiljön och besöksmålet Lövstabruk.
Målsättningen var att skapa en säljbar måltidsprodukt tillsammans med lokala råvaruproducenter.
Projektet har nu resulterat i en historisk måltidsupplevelse med recept hämtade från en regional
kokbok som återfunnits i Leufsta Bruksarkiv. Måltiden innehåller råvaror och smaker hämtade från
1700-talet – en tid då familjen de Geer byggde upp Lövstabruk till Sveriges mäktigaste järnbruk.
Måltidsprodukten ligger i linje med den utvecklingsplan som togs fram för Lövstabruk under 2017.
Måltidsupplevelsen har testlagats för ett 30-tal personer med inledande fördrink och tidstypiskt
tilltugg, guidning av kvällens ciceron ”Mamsell Josephina” och en middag som ackompanjerades av
cembalo-musik i herrgårdens stora sal. Hela måltidsupplevelsen har en koppling till det
omkringliggande odlingslandskap och platsens historia med sin unika kulturmiljö som inramning.
Projektkommunikationen har i huvudsak skett genom en sluten Facebook-grupp som nu efter
projekttiden blir officiell. Den kommer fungera som kommunikationskanal för det fortsatta
nätverket där råvaruproducenterna tillsammans med Stiftelsen Leufsta och det lokala näringslivet
utvecklar fler närproducerade och måltidsrelaterade produkter.
Effekterna av projektet är ett ökat samarbete mellan råvaruproducenterna och besöksnäringen
samt en ökad kunskap om lokalt mathantverk kopplat till platsens kulturhistoria. Detta har tillsammans
bidragit till en ökad medvetenhet kring kvalité, hållbarhet och platsens identitet för att skapa fler
säljbara måltidsprodukter och bidra till ett framtida fokus på måltidsturism i Lövstabruk.
Projektgruppen har bestått av projektsamordnare och verksamhetsledare Ulrika Borger
Dåderman på Stiftelsen Leuftsa, projekt- och processledare Birgitta Wahlberg, Wahlberg Projekt
och Processledning och kock Göran Pändel-Berggren, Görans kök.
För mer information, vänligen kontakta
Ulrika Borger Dåderman
info@leufsta.se eller 0294-310 97

