Johan Andersson, Torsta, Ann Sparrock, samisk matambassadör och Jeanette Kråik,
samisk samordnare i Bergs kommun.
Ann Sparrock samisk matambassadör Ann Sparrock har utsetts till samisk matambassadör av Torsta,
kunskapscentrum för de gröna näringarna.
I slutet av oktober presenterades inför kockar i länet den samiska matambassadören och upplägget att synliggöra
den samiska maten. Jeanette Kråik, samisk samordnare från Bergs kommun, berättade om den samiska kulturen: –
Jag informerade om ren- näringen i länet och vilken fantastisk råvara renkött är – med sitt höga näringsinnehåll och
att det är ekologiskt och lokalproducerat. Vi har i länet en fantastisk möjlighet att använda den rå- varan tillsammans
med all övrig samisk mat. Jeanette berättade också om matens betydelse och om hur man har jobbat i Bergs
kommun med att servera samisk mat till äldre samer.
UTVECKLAR GASTRONOMI Torsta arbetar för att utveckla den offentliga gastronomin i Jämtland-Härjedalen. Det ska
göras på flera olika sätt, bland annat genom inspiration och kompetenshöjning, användning av lokala råvaror,
samverkan med skolor, vård och omsorg, lansering av ambassadörskockar och visning av samisk mat. Det är kocken
Johan Andersson som är ansvarig för att utveckla detta arbete på Torsta och det är
också han som värvat Ann Sparrock som samisk ambassadör. – Vi fick väldigt positiv respons och jag tror att detta
kan bli superbra för alla som får ta del av samiska smaker, kunskaper och traditioner, säger Johan Andersson.
SYNLIGGÖR SAMISK MAT Ann Sparrock ska under 2018 åka ut i länet tillsammans med Johan Andersson för att lyfta
fram den samiska maten på olika sätt. Det kan ske genom att laga mat till äldre och skolbarn, matlagningsaktiviteter
med kockar och genom att låta kökspersonal följa med ut på fjället. Den röda tråden är att visa hur fantastisk
renköttet är och att skapa en ödmjukhet inför råvaran och de samiska traditionerna. – Det känns väldigt spännande
att vara med och starta något nytt i länet, säger Ann Sparrock.
SAMISK MAT AKTUELL Det är inte bara ambassadörskapet via Torsta som kommer att synliggöra samisk mat. Under
november och december visar Sveriges Television en serie som handlar om samisk mat och som heter ”Smaker från
Sápmi”. Där följer man under ett år fyra starka matprofiler som är baserade i Sápmi.
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