
SMAKRIKT

Östra Vätterbranterna

Östra Vätterbranterna är ett Unesco-certifierat 
biosfärområde med fantastisk natur, levande samhällen 

och smakrik lokalproducerad mat och dryck.

i 
Östra Vätterbranterna 

EVENT

Skördefest

Betessläpp 

Ironman 70.3

1 maj - Kosläpp, Tenhult
7 maj - Lammsläpp, Drefseryd gård

10 juli, Jönköping 

17 - 18 september, Visingsö

2016

Triathlon Ironman 70.3 kommer till Jönköping 
och Östra Vätterbranterna. Klart att vi ska 
bjuda på närproducerad mat från trakten!

Dela vårglädjen tillsammans med korna 
och lammen!

Vi är med på ett flertal skördefester under 
året. Var med och njut av sensommarens 

underbara närproducerade grödor.

Elmia Lantbruk
19 - 21 oktober, Elmia

Träffa oss på en av branschens största 
mötesplatser!
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Kontakt

Näringslivsavdelningen  
Gjuterigatan 9
55318 Jönköping

www.facebook.com/smakrikt

Simon Jonegård, projektledare
036 - 10 27 58
simon.jonegard@jonkoping.se 

Lisa Suneson, biträdande projektledare
0760 - 09 82 18 
elisabet.sunesson@jonkoping.se



Östra Vätterbranterna har fantastiska fördelar. 
Här finns ett vackert och spännande landskap 
samt lokalproducerad mat och dryck med 
hög kvalité. Det som framförallt gör området 

unikt är Unesco-certifieringen Biosfärområde.  
Med andra ord finns strålande möjligheter för att 
skapa en nationell destination för mat, dryck och 
naturupplevelser. Och ökar Östra Vätterbranternas 
lokala matproduktion får vi även ett fortsatt fint öppet 
landskap! 
 
Vår vision är att knyta samman det gröna 
näringslivet och besöksnäringen, med fokus på Östra 
Vätterbranterna. Vårt mål är att under 2016 skapa en 
stadig grund för en efterlängtad samlad gastronomisk 
destination. 
 

Idag finns det en stor bredd av lokala produkter från 
regionen. Men det är tyvärr få av dessa produkter som 
når restauranger, hotell och konsumenter. Ett bättre 
samarbete skulle därför kunna bidra till att skapa en 

mer unik och attraktiv meny. Men framförallt se till att fler 
får smaka på Östra Vätterbranterna!  
 
De viktigaste aktörerna för projektet är producenterna, 
stora som små. Utan lokala råvaror finns helt enkelt inget 
att bygga en måltid eller upplevelse på. Men för att hela 
kedjan ska fungera involverar vi även grossister, krögare 
och arrangörer av olika event.

En vacker destination med god närproducerad 
biosfärmat. 

F      ör att kunna bygga upp ett långvarigt och hållbart 
samarbete behövs det en bra grund att stå på. Vi 
har därför satt samman en arbetsgrupp som ska 
driva projektet framåt.  

Är du intresserad? Kontakta våra projektledare Simon 
eller Lisa. 
 
Vi vill att det ska bli så bra som möjligt. Därför 
samarbetar vi på Näringslivsavdelningen även med LRF, 
Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Destination 
Jönköping, Naturbruksgymnasiet, Coompanion.

En av vinnarna med detta projekt är du som 
producent. Vi vill genom olika evenemang 
hjälpa till att lyfta fram traktens smakrika 
produkter. Detta kan i sin tur leda till en ökad 
exponering och omsättning.

Du som driver restaurang går 
också vinnande ur samarbetet. Trenden 
med närproducerad mat och dryck har ökat 
stort bland konsumenter. Att förknippas 
med  lokalproducerade råvaror kan ge just din 
restaurang ett lyft på marknaden.

Konsumenter vill veta vad de äter och var 
ifrån maten kommer!

Vad? Varför? Vilka?

Var med och skapa nästa nästa stora 
matdestination i Sverige!


