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Matkaraportti 

 

Opintomatkan kohde Ruotsalainen elintarvike- ja ruokakulttuuri. Tutustuminen 

paikallisiin ruoka- ja juoma-alan yrityksiin sekä 

lähiruokakauppoihin. 

Aika ja paikka 28. – 31.3.2022 Gävle, Ruotsi 

Opintomatkan tavoite Elintarvikejalostukseen ja eri juomatyyppien valmistamiseen 

liittyvän tiedon hankkiminen sekä tutustua lähiruoan käyttöön 

ammattikeittiöissä.  

Elintarvike-, juoma- ja ravintola-alalla toimivien yritysten 

kontaktien ja yhteistyömahdollisuuksien luominen.  

Toteutus  Opintomatka toteutettiin neljäpäiväisenä. Junalla lähdettiin 

Joensuusta Helsingin lentoasemalle maanantaina 28.3. klo 5.59. 

Helsingistä lennettiin Tukholmaan Arlandan kentälle, josta jatkettiin 

matkaa junalla Gävleen. Yöpyminen oli hotellissa, Gävle Best 

Western Hotel City, kahden hengen huoneissa. Kaksi matkalaista 

yöpyivät lisähintaan yhden hengen huoneissa. Matkan aikana 

vierailtiin kahdeksassa eri yrityksessä, joissa oli yritys- ja 

toimintaesittelyt sekä osassa myös tuotemaistiaisia. Matkalta 

palattiin samaa reittiä (juna Gävle – Arlanda, lento Arlanda – Hki, 

juna Hki – Joensuu) torstaina 31.3. klo 23.15 Joensuun 

rautatieasemalle. Kuljetukset ja hotellimajoitus valittiin Riverialle 

tehdyn halvimman tarjouksen mukaan. Paikan päällä osaan 

retkikohteista kuljettiin yhteistakseilla, koska se oli kokonaisuutena 

huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin oman bussin vuokraaminen 

matkan ajaksi. Asiantuntijana matkalla toimi Jaana Elo, KoKo 

Palvelut. 

Osallistujat Matkalle osallistui elintarvike-, ruoka- ja juomatuotannon sekä 

jatkojalostuksen alalla toimivia yrityksiä ja toimijoita. Liitteenä 

matkalla mukana olleiden osallistujalista. 

Ohjelma  Matka alkoi Joensuun rautatieasemalta maanantaina aamuna klo 

5.59. Matkan aikana osallistujat ja matkan johtaja kävivät läpi 

opintomatkan ohjelmaa sekä opintotehtäviä, jotka oli toimitettu 

kaikille etukäteen. Lentokentällä matkan asiantuntija oli ryhmää 
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vastassa. Lähtöselvitykset, turvatarkastukset ja koneeseen 

siirtymiset tehtiin yhdessä. Tukholman kentälle saavuttiin lennon 

aikataulun mukaisesti klo 13. Määränpäähän Gävleen matkustettiin 

junalla. Lyhyen matkan ansiosta perillä käveltiin rautatieasemalta 

hotellille. Majoittuminen tapahtui ennalta sovitun huonejaon 

mukaisesti.  

Ensimmäinen vierailukohde tuloiltana oli Gastropub Terassen Pub & 

Kök, Gävlejoen rannalla. Matka kuljettiin jalan. Paikka oli kolmen 

nuoren keittiömestarin omistama tammikuussa remontoitu 

ravintola, joka oli perustettu 2011. Omistajat olivat hakeneet 

keittiöoppinsa Tukholman hienoissa ravintoloissa 2000-luvun 

alussa. Toiminnan ajatus, yhdistää hyvä ruoka ja kodikas tunnelma, 

oli varsin onnistunut konsepti. Ruokien raaka-aineet tulevat 

lähialueen tuottajilta ja kaikki käsitellään itse keittiössä, jossa 

työskenteli aina 2-3 kokkia illan aikana. Sisustus oli 

lämminhenkinen, asiakaspaikat helposti muunneltavissa kahden 

hengen pöydistä isompien ryhmien ruokailuun sopiviksi, 

henkilökunta oli erittäin ystävällisiä ja tunnelma kodinomainen 

vaikka annoksissa ovat a la Carte – tasoa. Yrityksen johtaja Niklas 

Svanbom oli valitettavasti estynyt itse esittelemään ravintolan 

toimintaa mutta salihenkilökunta hoiti esittelyn sekä sovitut 

maistatukset.  

 29.3. Paikallisherkkuja ja pienpanimotoimintaa 

 Aamiaisen jälkeen päivän ensimmäinen vierailukohde oli Diléns 

Gourmandis, kauppahalli, joka sijaitsi Valbossa. Matka kuljettiin 

takseilla. Perheyrityksen omistaja Micke Dilen kertoi heidän 

toiminnasta ja tuotteista, joita olivat savustetut kalat, erilaiset 

makkarat ja lihajalosteet, veripalttu sekä lihaliemet. Yritys on 

tunnettu korkealuokkaisista liha- ja kalajalosteista, joilla ovat myös 

voittaneet useita artesaaniruokapalkintoja vuosien aikana. Yritys 

ostaa eläimet kokonaisina ruhoina ja hyödyntää kaikki osat luita 

myöden. Vuodessa he käsittelevät vain muutamia tuhansia kiloja 

lihaa, koska haluavat myös pysyä pienenä mutta laadukkaana 

valmistajana. Yrityksen palveluksessa oli avioparin lisäksi yksi 

ulkopuolinen työntekijä. Jalostustilojen yhteydessä toimi pieni 

kauppa, kulinaarinen paratiisi ruoan ystäville, jossa oli myynnissä 

monipuolisesti maakunnan alueen luomu- ja lähiruokaa aina 
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juustoista makeisiin. Pääsimme tutustumaan laitoksen 

tuotantotiloihin ja saimme maistiaisia erilaisista lihatuotteista.  

  
 Kuvassa Micke Dilen 

Seuraava kohde oli ravintola Brasserie Absint, joka toimi Clarion 

Hotel Winnin yhteydessä. Ryhmän majoitukseen hotellin hintataso 

oli liian korkea mutta hotellin ravintola valikoitui lounaspaikaksi, 

koska oli tyypillinen kansainvälisillä vaikutteilla luotu moderni 

korkean tason lounaspaikka, joka sopii ihmisten tapaamiseen mihin 

vuorokauden aikaan tahansa. Menulista oli erittäin yksinkertainen – 

yksi vaihtoehto joka päivä. Sijainniltaan ja hintatasoltaan vähän 

kalliimpana paikkana soveltuu parhaiten liikelounaspaikaksi.  

  
 Kuvassa Ravintolan Brasserie Absint lounasannos 
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 Lounaan jälkeen kävelimme pieneen paikalliseen suklaapuotiin 

nimeltään Gefle Chocolaterie. Se on vuonna 2000 perustettu kahden 

intialaisen miehen yritys. Kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä 

parhaista raaka-aineista, makutäytteinä mm. mansikka, vadelma, 

konjakki ja tryffeli. Suurin osa tuotteista myydään yrityksen 

nettikaupan kautta. Suklaan valmistusta sai seurata isojen lasi-

ikkunoiden takaa. Yritys järjestää erillisiä maistatuksia ja 

suklaanvalmistuksen pienkursseja mutta opintoryhmän ison koon 

vuoksi emme ostaneet maistelupakettia vaan tutustuimme suklaan 

valmistukseen.  

   

 Päivän kolmas vierailukohde oli vuonna 2016 perustettu 

pienipanimo GefleBockens Bryggeri. Perustaja Peter Bornegrim 

kertoi meille eri oluiden valmistuksesta ja esitteli tuotantolaitosta. 

Suvulla oli pitkä historia ja kokemus oluiden valmistuksesta sillä 

Peterin isoisä oli jo taannoin valmistanut olutta Gävlessä. Oluen 

pääraaka-aineen ohramaltaan toimitti suomalainen Viking Malt. 

Oluita valmistetaan kuutta erilaista, joita mekin saimme maistella ja 

arvioida. Oluiden alkoholipitoisuus ja vahvuus vaihteli 5 – 7,5 % ja 

tunnetuimmat olutmerkit oli Jädraöl ja Hopsie Daisy. Vaikka 

eräkoot olivat pieniä, oluen valmistus oli pitkälle automatisoitu ja 

koko tuotannossa oli yksi vastuuhenkilö. Panimo tuottaa vuosittain 

100 000 litraa olutta. Ruotsin alkoholipolitiikan vuoksi emme 

voineet ostaa oluita paikan päältä mutta niitä oli myynnissä Gävlen 

kaupungin eri ravintoiloissa, Systembolagetissa sekä 

Systembolagetin verkkokaupassa. 
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 Kuvassa opintomatkalaisia panimon tuotantotiloissa 

 
Kuvassa panimossa valmistettavat oluet 

Päivän viimeinen vierailukohde oli Fine Dining Ravintola Matildas, 

jonka erikoisuutena olivat sesonkien mukaan valmistettavat 

ateriakokonaisuudet sekä eri ruokiin sopivat maailman luokan viinit. 

Saimme maistella monia erilaisia ruokaluomuksia meille varsin 

arkisistakin raaka-aineista kuten punajuuri, kukkakaali, kurpitsa, 

tyrni tai ruusukaali. Nämä esimerkit herättivät runsasta keskustelua 

juuresten puolesta, kuinka meilläkin tulisi hyödyntää niitä 

useammin ja enemmän.  
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Kuvassa Ravintola Matiladaksen maisteluannos 

30.3.  

Aamupäivä oli varattu jokaiselle omatoimiseen herkkukauppojen 

kiertämiseen ja kaupungin historiaan tutustumiseen sekä 

omavalintaiseen lounaspaikkaan.  

   
Kuvassa opintomatkalaiset kulkemassa Gävlejoen yli vanhaan 

kaupunkiin 

Lounaan jälkeen suuntasimme kohti Mackmyran Whisky kylää, jossa 

meille oli varattu esittelykierros ja testaus erilaisille whiskyille sekä 
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maistatuksia. Yrityksen tarina on saanut alkunsa kahdeksan 

opiskelijan ajatuksesta alkaa valmistaa ruotsalaista viskiä ja 

Mackmyra Svensk Whisky perustettiin 1999. Alusta asti periaatteena 

on ollut käyttää vain ruotsalaisia raaka-aineita. Perinteinen tammi 

sai rinnalleen savustetun turpeen ja katajan, joita vaalitaan edelleen 

uudessakin tuotantolaitoksessa. Toiminta muutti uuteen 

energiaystäväliseen tislaamotorniin 2011, jossa hyödynnetään 

painovoimaa ja säästöä syntyy siirtoenergian käytössä. Valmistuksen 

edetessä tuotevirta siirtyy aina kerrosta alemmas painovoiman 

avulla.  

 

 
Kuvassa tislaamotorni 

Tislaamolla on kaksi suurta siiloa, joissa toisessa säilytetään 

savumallasta ja toisessa savutonta mallasta. Siilojen yhteenlaskettu 

kapasiteetti on 40 tonnia. Yrityksen viskit on palkittu monesti ja 

valittu vuoden tislaamoksi maailmassa vuonna 2015. Yritys 

valmistaa myös giniä ja valikoimassa on myös luomugini.  Yritys on 

panostanut erityisesti tuotteen jäljitettävyyteen ja jokainen pullo on 

jäljitettävissä sen alkuperän väkeväerään. Vuosien saatossa toiminta 
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on laajentunut, varastoja on useilla paikkakunnilla ympäri Ruotsia 

sekä maailmaan ja tänä päivänä yrityksellä on tytäryhtiöt Saksassa 

sekä Iso-Britanniassa.  

 
Kuvassa tislaamon kypsytyskellari 

 
Kuvassa alkamassa maistelutesti 
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Mackmyran Whiskykylän vierailu päättyi erilaisiin maistiaisiin. 

31.3. 

Aamiaisen jälkeen lähdimme kotimatkalle samaa reittiä, kuin 

tullessa; junalla Gävlestä Arlandan kentälle ja lentämällä Helsinkiin.  

Matkalla mukana ollut asiantuntija lähti bussilla omaan kotiin ja 

opintomatkalaiset junalla Joensuuhun. Perillä Joensuussa juna oli 

klo 23.15. 

 

Liitteet  Osallistujat 

  Palaute matkasta 

 

 


