Lokalt på menyn!
I två år framåt kommer det finnas Lokalt på menyn på utvalda restauranger i Västmanland!
Det ska Smaka på Västmanland se till i ett nytt projekt!
Projektet kommer att samarbeta med lokala livsmedelsproducenter och restauranger för att
skapa och erbjuda en helt lokal rätt på menyn!
Inom en snar framtid kan du inte bara hitta medlemsföretagen på webben utan även ta del i
deras vardagssysslor med hjälp av bilder och filmer, få hjälp att hitta deras produkter och
lära dig tillreda råvarorna och få hjälp med recept i workshops som kommer att hållas
online!
Helt nytt samarbete!
I det här projektet jobbar Smaka på Västmanland tillsammans med Agro Örebro för att knyta
ihop arbetet med lokal mat över regiongränserna och få större utväxling på det lokalt
producerade och de resurser vi skjuter till i projektet. Bland annat kommer det finnas
möjligheter för deltagande företag att utveckla sig på olika områden, t ex kommunikation för
att bättre nå ut med sitt erbjudande.
Lena Ryberg-Ericsson, ordförande för Smaka på Västmanland ekonomisk förening: ”Vem vill
inte veta var maten kommer ifrån och hur den har blivit till?
Pandemin har snabbat på förloppet och nu visar alla siffror att fler vill ha lokal mat.
Hemestertrenden har också varit en väckarklocka för många. Det finns så många häftiga
mat- och dryckesupplevelser på landsbygden!”
Rikard Skanevall är vice ordförande i föreningen och säger: "Målet med att utmana
restaurangnäringen, vilken jag själv kommer från, är att lära sig hitta i det lokala skafferiet!
Bra affärsrelationer mellan lokala producenter och restauranger visar sig ofta bli både
långvariga och lönsamma.”

2020 sökte föreningen och fick medel från Jordbruksverket för att underlätta för den lokala
producenten att nå marknaden. Dessa medel ska sättas i arbete 2021 i ett projekt kallat
Lokalt på Menyn.
Smaka på Västmanland ekonomisk förening bildades 2012 av lokala livsmedelsföretagare.
Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och att främja vår
lokala matproduktion. Sedan dess har utvecklingen gått minst sagt framåt och vi har nu en
hel rad med gårdsbutiker, lokal mat i dagligvaruhandeln och härliga lokala livsmedel att
glädjas åt.
Vi ser fram emot att ses digitalt under 2021 och hoppas 2022 att kunna träffas på en större
matfestival som hyllar vår regionala produktion och alla led som förädlar råvaran!
Håll utkik efter tips, kunskap och framför allt producenterna och deras härliga mat på
www.smakapavastmananland.se, lokaltpamenyn.se och på @smakapavastmanland på
Facebook och Instagram!
Kontaktpersoner:
Patrik Rehn 070-414 35 57
Rikard Skanevall 073-423 17 20
Lena Ryberg-Ericsson 073-9823 88 37

