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Smakkarta

E6

Norskehavet

-Nordens gröna bälte

Den 63:e breddgraden har
många soltimmar och ljus
vilket ger bär och frukt en

Längs den 63:e breddgraden, från Trøndelag fylke i Norge via
Jämtland till Västernorrlands län i Sverige, hittar du mycket
god, lokal mat och dryck. Kartan visar dig vägen till att
upptäcka och uppleva autentiska smaker.

Vijnievaarta
864 m

kraftfull och söt smak.
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Hållbar måltidsturism
På kartan finner du ett urval av 16 unika smakföretag
presenterade. Vänd sida, så hittar du fler ställen som
destinationsbolagen från kust till kust tipsar dig om. Du kan
även kika in på den digitala versionen - viewer.mapme.com/smak63
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Åreskutan
1420 m

Trondheim
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Junsele

Ta med dig kartan på din
utflykt och upptäck din
omgivning, smakerna och den
unika terroir vi har här!
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Storsjön

41

Visste du att fäbodostar

40

Östersund
33

43

Örnsköldsvik

har en gulare färg och är
mer smakrik?
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Hammarstrand
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Storsylen 1762 m

Renar äter cirka 250
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olika örter och växter.

Dela dina smakupplevelser med
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Forollhogna 1332 m

Kråkvasstinden 1699 m

Oppdal

1. Kuringen Bryggehotell
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Blåøret 1605 m
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Hede

44

4. Bortistu Gjestegard

7. Kafe Tomten

selskaper. Badstue på flåte,

I hjertet av Trollheimen finner

Vackert beläget

ferske gode råvarer fra

du en autentisk fjellgård med

hembygdsgårdscafé med

nordisk natur som reflekterer

lang historie. Hos Bortistu

uteplats direkt vid Ströms

12. Ulvö Hotell

at vertskapet kommer fra

Gjestegard finner du et

Vattudal. Hemmagjorda

Modern och klassiskt

Trøndelag og Bayern.

moderne kjøkken som tar vare

maträtter och bakelser samt

lagad nordisk mat med

kuringen.no

på tradisjonene.

spännande smakupplevelser.

stor nyfikenhet på det

bortistu.no

facebook.com/Kafe-Tomten-

närproducerade. Hotell,

Strömsunds-Hembygdsgård

10. Bakgården i Revsund

Ånge

konferens och restaurang.

15. Bröderna Bommen

ulvohotell.se

Hantverksölbryggeri,

5. Vauldalen Fjellhotell
Fjellhotell med historie og

8. Norra Station Café

gode matopplevelser fra det

tradisjon i ryggen og blikket

Café i centrala Östersund med

& breakfast och bageri.

trønderske spiskammer.

rettet fremover, da kommer

fokus på lokalt mathantverk.

Matfilosofin är naturlig och

13. Gårdsbutiken i
Nordingrå

oyna.no

de mest smakfulle og lokale

norrastationcafe.se

smakrik.

Gårdsbutik och restaurang,

bilverkstad i Njurundabommen.

bakgarden.se

traditionellt mathantverk

brodernabommen.se

3. Experience @ Bjerkem

vauldalen.no

9. Nysäterns Fjällgård

konferens, bryggeri, bed

med en modern twist.
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22
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mat och dryck i ombyggd

16. Hernö Gin

6. Flammans Skafferi

fot med gårdsbageri, café

økologisk melk, kjøtt og

Här eldas i stenugnen och

& fjällpub. Smaka på våra

Traditionell tillverkning

14. High Coast Whisky

dyrka gamle kornsorter.

bjuds in till härliga middagar

hemgjorda delikatesser i

utan tillsatser i

Whiskydestilleri med

sedan 2015, välkomnar till

På gourmetrestauranten

där råvarorna är hämtade från

härlig fäbodmiljö, ute i det

Ångermanlands inland. Även

restaurang, whiskybar och

smakupplevelser med guidade

Experience@Bjerkem – med 7 og

traktens skogar, fjäll och

fria eller inne i vårt mysiga

café, gårdsbutik, bageri och

besökscenter precis vid

turer och ginprovningar i

16 retter på menyen.

vattendrag.

café.

besöksträdgård.

Ångermanälven.

pittoreska Dala.

bjerkem.com

flamman.nu

nysaternsfjallgard.se

kvarnahantverksvinager.se

highcoastwhisky.se

hernogin.com

gardsbutiken.net
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brasseri. Smakrika bakverk,

blir det produsert

Levande fäbod vid Sonfjällets

E14

destilleri, bageri och

11. Kvarnå
Hantverksvinäger

På Kulturgården Bjerkem

28

20

Sveg

Inderøy. På Øyna får du

Catering och gårdsrestaurang,

29

Sundsvall 15

Ved Trondheimsfjorden i

rettene på bordet.

21

Røros

Møterom, grupper, eventer og

2. Øyna

16

26

Hernö Gin, prisat för
världens bästa gin varje år

Hudiksvall

Bottniska viken

Den unika terroir gör Nordens gröna bälte till en destination för autentiska smakupplevelser
Terroir

Vatten och fisken

Franska ordet terroir har länge använts i vinvärlden
för att förklara skillnader mellan viner utifrån
den plats de kommer ifrån. Terroir sammanfattar
karakteristiska
faktorer
som
utmärker
ett
odlingsområde – som jordmån, klimat och topografi.
Numera används terroir även i beskrivning av mat
och drycker. Då blir även hantverk och tekniker,
typiska för ursprungs området, en pusselbit i
berättelsen om varför något smakar och doftar som
det gör.

Kultur

Produktion

Terroir

Natur

Tillsammans med turistorganisationer har vi valt
63 företag som inspiration för din smakupplevelse
längs 63:breddgraden.
Ta dig ut och upptäck ännu fler platser, det finns
mycket god mat längs vägen, från kust till kust
- smakfull resa!

Klimatet

Atlantvindarna spelar en stor roll i klimatet i
Trøndelag och Jämtland, längs kustremsan i Norge
kan vindarna bli hårda och vintrarna är oftast
milda. I Jämtland magasinerar de stora sjöarna
värme och gör att klimatet kan växla mellan olika
delar av landskapet. I Västernorrland påverkar
istället vindarna från Östersjön och västkusten.
Sommarens ljusa nätter påverkar växter, grönsaker,
frukt och bär positivt – och ger växterna en
extra skjuts av vitaminer och sötma. Kalkrika
jordar, biologisk mångfald, ren luft och vatten
samt ljusa sommardygn – allt påverkar tillsammans
smakutvecklingen från kust till kust.

Längs Nordens gröna bälte spelar det rena vattnet
en stor roll och är en viktig och värdefull
naturresurs samt levebröd för många.
Höga Kusten är världskänt för sitt gäddfiske oc h den
berömda surströmmingen. Enligt surtrömmingsgurun
Ruben Madsen finns det en “surströmming optimum”
längs Norrlandskusten exakt mellan Härnön och
Skagsudde.
I Jämtland finns det 17 000 sjöar och hundratals
mil älvar och åar. Även här har det fermenterats
i flera hundra år genom att raka fisken, en mildare
form av fermentering som är världens äldsta levande
tradition inom livsmedelkonservering.
I Trøndelag finns det fortfarande en levande
tradition av att producera rakfisk. Regionen är
mest känt för sitt havsfiske med tanke på den
biologiska mångfalden som golfströmmen bidrar till
i fjordarna och havet.

Mathantverk

Längs Nordens gröna bälte finns en lång historia och
tradition av mathantverk. Slow Food-rörelsen står
för bevarandet av lokala och regionala matkulturer
och utvecklingen av ett jordbruk som varken utarmar
jorden eller människorna. Källarlagrad getost,
gravad sik, rökt röding, surdegsbakning, tunnbröd,
brunost och gårdsbryggd öl är bara några exempel
på mathantverk med lång tradition.

Västernorrland
17 Naturaj

Rural-urban

Landskapet längs Nordens gröna bälte är präglat
av både natur och levande stadsliv. En härlig mix
av “oberörd” natur och stadsmiljö speglas såklart
även i matkulturen. Maten spelar en viktig roll i
utvecklingen av den rurala och urbana livsstilen och
stärker relationen mellan producent och konsument.
Otaliga matfestivaler och marknader kännetecknar
den levande matkulturen som sträcker sig från kust
till kust. Längs vägen kan du upptäcka utmärkta
regioner:
- Höga Kusten, UNESCO världsarv
- Östersund och Region Jämtland Härjedalen,
UNESCO Creative City of Gastronomy
- Røros, UNESCO världsarv
- Trondheim och Region Trøndelag, European Region
of Gastronomy

Sydsamisk mat

Fäbodliv

I början av 1900-talet fanns det många mejerier
i både Sverige och Norge. Jämtland har under en
stor del av 1900-talet varit det ost-tätaste länet
i landet. Speciellt getmjölks traditionen har varit
stor över hela gröna bältet som även kallas “get
bältet”. Fäbodostar är väldigt populära eftersom
de är mer smakrika och har en gulare färg. Flora
som växer på höga höjder har en större mångfald på
fettsyror som i sin tur berikar osten med aromer.
Lagringen ger osten dess typiska karaktär i smak
och yta samt ger en säkrare produkt. Ett aktivt
fäbodbruk bidrar till att främja en hållbar och
småskalig matproduktion och gynnar kulturarv och
traditionell kunskap om maten.

Jämtland Härjedalen forts.

naturaj.se

I den sydsamiska kulturen står rennäringen och
det som naturen ger i centrum. Samerna följer
åtta årstider och deras livsstil har garanterat
överlevnaden i skogar och fjäll i tusentals år.
Tack vare den biologiska mångfalden har renkött
en bra näringssammansättning med låg fetthalt,
i genomsnitt tre procent, fettsyror är av den
goda sorten Omega3 och en proteinhalt på 22
procent. Det innehåller viktiga mineraler och
vitaminerna A, B, C och E. Suovas blev Sveriges
första ”Presidiaprodukt” – matvärldens K-märkning
utfärdad av Slow Food® som är avsedd att skydda
utrotningshotade produkter för framtiden.

18 Smakrummet

42 Höglunda Gård

smakrummet.se

hoglundagard-jamtland.com

19 Mitt Skafferi

43 Camp Dammån

mittskafferi.se

campdamman.se
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44 Härjeåsjöns Lantgård

Häggby Gård

facebook.com/haggbygard

lantgard.nu

21 Finsvik Mat & Lanthandel

45 Härjebrygg

finsvik.se

harjebrygg.com

22 Restaurang Lörudden

46 Brasserie Kerstin

sillmanns.se

brasseriekerstin.se

23 Kustens Gårdsbryggeri

47 Skoogs Krog

kustensgardsbryggeri.se

skoogskrog.se

24 Länsmansgården
lansmansveranda.se

Trøndelag

25 Mjälloms Tunnbröd
mjalloms.se

48 Bula Bistro

26 Lövberg Gårdsproduktion

bulabistro.no

lovbergsostar.se

49 Credo

27 Grillat i Imnäs

restaurantcredo.no

grillatiimnas.imnasel.se

50 Fagn

28 Strömmens Gårdsmejeri

fagn.no

strommensgardsmejeri.se

51 Sellanraa

29 Skogens Sköna Gröna

sellanraabar.no

skogensskonagrona.se

52 Speilsalen

30 Linnea & Peter

britannia.no

linneaochpeter.se

53 Klostergården

31 Ekogården i Skrike

klostergardentautra.no

ekogardeniskrike.se

54 Bårdshaug Herregård

Jämtland Härjedalen

baardshaug.no
55 Visit Bjørn
visitbjorn.com

32 Åsbergets Gårdsmejeri

56 Vertshuset

asberget.se

vertshusetroros.no

33 Färjestans Gård

57 Ersgard

facebook.com/farjestansgard

ersgard.no

34 Ottsjö Brygghus

58 Kraft Bodega

ottsjobrygghus.se

kraftbodega.no

35 Millest Eco Lodge

59 Fæby

millestgarden.se

faeby.no

36 Restaurang Trädgårn

60 Munkeby

restaurangtragarn.se

munkeby-herberge.no

37 Bränna Gårdsmejeri

61 Berg Gård

brannagetgard.se

berg-gaard.no

38 Fru Fröken Karamell

62 Strandbaren på Stokkøya

frufrokenkaramell.se

stokkoy.no

39 Nästgårds

63 64 grader Nord

nastgardsrestaurang.se

facebook.com/64-Grader-Nord

40 Rönngården
ronngardenjamtland.se
41 Jazzköket
jazzkoket.se

Mat och Dryck längs Nordens Gröna Bälte är en satsning för att höja professionalitet inom mat- & dryckesbranschen kopplat till smakupplevelse (från kust till kust) Läs mer på smak63.com Bakom satsningen står följande partners:
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