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I Kristianstad finns en lång tradition av odling, uppfödning och förädling. Tack vare
god tillgång på råvaror, ett varierat landskap och djupa mattraditioner, går vägen från
jord till bord via Kristianstads kommun. Så gott som varje dag äter alla svenskar – och
många i andra länder – något som kommer från Kristianstad.
I Kristianstad finns såväl starka forsknings- och utbildningsinstitutioner som framgångsrika livsmedelsföretag. Driftiga entreprenörer satsar inom nya nischer som rör mat och
dryck. Nära 2 000 företag har på något sätt sin verksamhet kopplad till livsmedelsproduktion i den livsmedelstätaste kommunen i Sverige.
Det finns många fakta som styrker att Kristianstad är ett av Sveriges starkaste
livsmedelscentrum. Men fakta talar bara till hjärnan. En värdig matlandethuvudstad
måste också visa upp en matkänsla som kan röra magkänslan.
I den här ansökan vill vi därför från Kristianstads kommun visa exempel på en del av
det bästa från Kristianstadstraktens slätt, skogar, kust och sjöar – och de unika
resurser som gömmer sig därunder. Den största tillgången är ändå kreativa invånare
som utifrån briljanta råvaror och idéer skapar unika smakupplevelser – och i förlängningen skapar tillväxt i kommunen och landet.
Här finns en smak för matkultur som överträffar det mesta!

Jobb och tillväxt
Nära en tredjedel av företagen i Kristianstads kommun är relaterade till livsmedelsbranschen, antingen direkt genom odling och tillverkning eller indirekt genom teknik, service och
distribution.
Under parollen Spirit of Food samverkar Kristianstads kommun med företag, högskola och
organisationer för att stärka områdets livsmedelskluster och sprida den skånska känslan för
mat och dryck.

Nätverk lyfter kreativiteten
I området finns både formella och informella nätverk och organisationer som hjälper till att
stödja och utveckla såväl entreprenörer som deras idéer. Här följer några goda exempel.
På Krinova Science Park finns Smakplats Skåne, ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsförädlare från hela länet. Med utbildning, företagsrådgivning och kontaktnät både bland
experter och matföretag hjälper Smakplats de skånska företagen att producera ännu godare
mat och dryck. Småföretagare får utan kostnad snabb och effektiv hjälp med allt från produktutveckling till lagstiftning och kan delta i kurser eller få individuell coachning. Smakplats
drivs med stöd av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling.
I nätverket Smakallians Kristianstad, som initierats av kommunen, träffas regelbundet småskaliga livsmedelsproducenter. Nätverket verkar för att öka kännedomen om de små företagen och om den bredd som finns inom branschen i området.
Men i Smakalliansen har även konkreta idéer fötts. Ur mötet mellan en djuruppfödare, en
charkuterist, en kock, en ostmästare och en kryddexpert skapades till exempel Kristianstads
officiella korv, Kristianstads XO, som fick strykande åtgång under sommarens stadsfestival.
Genom kontakterna i Smakalliansen hittade också kocken och landslagskonditorn Andreas
Lindberg formerna för sin spirande företagsidé. Som kock såg han behovet av att enkelt få
tillgång till lokalproducerade kvalitetsråvaror. Nu driver han företaget
Bondens skafferi, som direkt hos odlare och producenter samlar upp varor för att
leverera till kräsna krögare i Skåne. Hans distributionsföretag för småskaliga kvalitetsprodukter har växt och sysselsätter redan efter ett par år ytterligare två personer.
I landsbygdsutvecklingsarbetet, bland annat inom Leader Skånes Ess, är mat och måltid ett
återkommande tema. Närhandlat, närlagat och närproducerat kan utveckla landsbygden och
göra det möjligt även för mindre odlare och uppfödare att specialisera sig med god lönsamhet. Ett konkret resultat är hur byalaget i det lilla fiskesamhället Tosteberga - dit fågelskådare
och husbilsturister vallfärdar för det rika sjöfågellivet med havsörnens flykt - har rustat upp
hamnstugan med ett toppmodernt kök. Ombyggnaden ger förutsättningar för nya småföretag i besöksnäringen. Med hjälp av Leader har också en studie genomförts om ”Potatis som
levebröd” och ett seminarium, Ål 2010, arrangerats av Ålakademin om ålens fortlevnad ur ett
brett perspektiv.

Under hela september, som utnämnts till Smakmånad i Kristianstad, knyts kontakter mellan
producenter och konsumenter, likväl som bland tillverkarna sinsemellan, vid skördefester,
matmässan och andra arrangemang. Genom Smakmånaden, som i år genomförs för tredje
gången, får lokala matvaror och företag tillfälle att visa upp sig för den breda publiken.

Kunskap bygger grunden

Genom Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet bedrivs kvalificerad
forskning och utbildning kring mat, dryck och måltider.
Ända sedan 1940-talet har Balsgård varit centrum för svensk förädling och forskning om frukt
och bär. Sedan 1970 ingår institutionen i SLU, som bedriver strategisk och tillämpad forskning
och utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling, den senaste tiden förstärkt i riktning
mot innovativ svensk livsmedelsproduktion.
Beskrivningen av Balsgård kan låta torr, men något saftigare finns knappast. Odlingarna
dignar av äpplen, päron, nypon, havtorn och andra godsaker. Många av våra mest
populära äpplesorter har korsats fram just här. I den nationella genbanken räddas
frukter och bär för framtiden. Och när modern hälsoforskning satt nytt ljus på bortglömda bär,
ligger Balsgård i frontlinjen. Nu pågår forskning för att kartlägga de ämnen i bären som
förbättrar hälsan, och utvecklingsarbete bedrivs för att nyttiga och välsmakande produkter ska
kunna spridas till konsumenterna. Tack vare forskarna på Balsgård kan även äppleallergiker
nu få möjlighet att njuta av den tidigare förbjudna frukten. ”Centrum för innovativa drycker” på
Balsgård är en nyinrättad hjälp för de skånska matföretagen. Med testkörningsutrustning för
alla förädlingsprodukter med frukt och bär, är centret en resurs som utvecklar livsmedelsföretagen i Kristianstad.
Forskningen och utbildningen inom ämnesområdet Mat och måltid vid Högskolan
Kristianstad har en kortare historia, men har snabbt fått stor betydelse. Vid högskolan finns i
dag stor kompetens om bland annat pedagogiska måltider, sensorik, mat i skola och förskola,
mat för äldre, mat vid skiftarbete, matkultur, näringslära, restauranger, marknadsföring, mat
och etnicitet, konsumentforskning kring mat och en rad andra specialistkunskaper.

De båda utbildningsprogrammen Gastronomiprogrammet och Lärarutbildning med inriktning
hem- och konsumentkunskap lockar många studenter från hela landet. Ur gastronomiprogrammets avgångskullar har unga entreprenörer stigit fram, och intressanta nischföretag har
skapats med bland annat chokladtillverkning, måltidskommunikation och produktutveckling.
Även på lägre nivå finns framgångsrika utbildningar på Österänggymnasiet med hotell- och
restaurangprogram, livsmedelsprogram och KY-utbildning till bagare och konditor. Eleverna
utmärker sig gång på gång i olika tävlingar. Senast kom fyra av de tolv finalisterna i SM för
unga bagare liksom vinnarna av titeln Årets skånska kockelever från Österänggymnasiet.
Och varje dag under skolåret firar eleverna nya segrar med den skollunch som de lagar till
skolkamrater och betalande lunchgäster.

Vilka styrkor finns idag?
I Kristianstadsregionen finns naturtillgångar och eldsjälar inom Matlandet Sveriges alla fem
fokusområden.
Primärproduktion I de rika markerna på Kristianstadsslätten finns en lång jordbrukstradition.
Gårdarna ligger tätt. Liksom förr odlas potatis och säd på slätten, medan äpplena växer i
Vångadalen och på Linderödsåsens sluttning. Mjölkkor, grisar och höns finns fortfarande på
många gårdar. Men här finns också många exempel på nya inriktningar och nischer, även om
endast några av dem kan rymmas här.
På Biosfärområdet Kristianstads Vattenrikes strandängar och sånnar bedrivs naturvård som
ger kött av främsta kvalitet. Det exklusiva Strandängsköttet, från fyra lantbrukare längs Hammarsjön, säljs, liksom Friskatorpets Angus från Rinkaby, i lokala butiker men främst till restauranger med höga krav.

Åhus Grönt är företaget som på drygt tio år har byggt upp en omfattande grönsaksodling, med
isbergssallad och lök som de största produkterna. Varje dag plockas runt 100 000 salladshuvuden, och många av dem rullar ända till Italien där den skånska salladen fått stor efterfrågan.
På Lyckås gård i Fjälkinge skördas färska morötter året om. På vintern ligger morotslanden
täckta under tjocka lager halm. Ett exempel på hur generationers odlingstradition i kombination
med nytänkande ger en unik produkt, som säljs under varumärket Nyskördade morötter.

Många av de grönsaker som odlas i området säljs, tillsammans med andra småskaliga produkter, i de gårdsbutikerna som alltid finns inom räckhåll. Med omkring 20 gårdsbutiker, är
Kristianstad den kommun i Skåne som har flest. Och trenden är att det är fler som öppnar än
slår igen.

Förädlad mat
Livsmedelsförädling har länge varit en av Kristianstads starkaste branscher. Om det vittnar
bland annat Regionmuseets sammanställning ”Grisfötter och wienerkorv på burk. En resa i
Kristianstads livsmedelshistoria från i dag tillbaka till 1870-talet” (http://mathistoria.blogg.
se) Fortfarande produceras allt från prisbelönta skorpor till den klassiska Bullens wienerkorv
i området.
En mängd kreativa och innovativa livsmedelsproducenter finns i Kristianstad, även om bara
några få kan nämnas här.
Mitt bland villorna i centrala Tollarp ligger Larssons Chark, som den blott 22-åriga Svea Ragnhild Larsson etablerade 1935. För sju år sedan togs rörelsen över av den tidigare anställde
Tim Husaj, som förenat de gamla skånska charkuteritraditionerna med smaker och
tillagningsmetoder från Medelhavsområdet. Den ursprungliga produkten Rökt Tollarpskorv,
som ända sedan 1930-talet kallrökts med bokspån i de gamla ugnarna, samsas i dag med
salami smaksatt med grappa eller tryffel. I sortimentet märks emellanåt än mer lokalinspirerade smaksättningar i korvarna, bland annat Absolut Vanilia och äppelmust.
En liten bit bort från den gamla charkuteributiken ligger den gamla Önos-fabriken, där sylt,
mos, marmelad, saft och grönsaksinläggningar tillverkas i stor skala. Önos är ett av de mest
välkända varumärkena i Sverige, men få känner till var namnet kommer ifrån. Historien
började 1903, när Ragnar Wollin började tillverka vin av traktens bär och frukt. Namnet Önos
uppstod ur hans skånska tolkning av den grekiska mytologin. Myten berättar att vinguden
Dionysos gav en vinranka till en mäktig grekisk man vid namn Oineus, som betyder vin på
grekiska. Oineus uttalas förstås Önos i Tollarp. Den framgångsrika vintillverkningen fick ett
abrupt slut när Brattsystemet med motboken infördes, och Önos fick gå över till mildare
bärdrycker.
På senare tid har vinproduktionen i alla fall fått nytt fäste i Kristianstadstrakten. Sedan fem
år växer vinrankorna i sluttningarna mot Helge å på Åhus vingård, invid det gamla rökeriet
som byggts om till vinfabrik. De flitiga arbetarna i vingården är personer som abonnerar på
en vinrad och gemensamt sköter odling och tillverkning under professionellt överseende.
Vid den svenska diplomeringen av viner som genomfördes på Gotland i augusti, prisades de
båda Åhusvinerna Aosé Rosé och Mäster John Solaris. Då var årets sändning redan slutsåld
på Systembolaget i Åhus. Tillfälle till avsmakning gavs i alla fall vid den årliga vinfesten i Åhus
i slutet av augusti, där 400 personer deltog för att smaka svenska och danska viner.
Vinet från Kristianstadstrakten rinner ännu i små mängder, men vatten är ett livsmedel som
det finns desto mera av. Det är inte bara på ytan som Kristianstad har sitt Vattenrike. Djupt
under marken döljer sig ett av Europas största grundvattenmagasin, med friskt, mineralrikt
vatten.

Att det lokala mineralvattnet Malmberg Original Water hamnade på flaska var
närmast en slump. En lycklig slump kan tyckas, sedan mineralvattnet tagit sig in i ”A
connoisseur’s guide to the world’s most distinctive bottled waters” och belönats med de
europeiska sommelierernas Taste Award för en ”remarcable product”.

Familjeföretaget Malmberg i Yngsjö har visserligen arbetat med vatten sedan 1800-talet, men
inriktningen var i många år främst brunnsborrning och vattenrening. I dag är MalmbergGruppen
ett miljöteknikföretag på den internationella marknaden inom biogas, geoenergi, vattenrening,
borrning och miljöhantering.
När en ny borr en dag skulle testas i Yngsjömarken, sprutade plötsligt från 200 meters djup
en vattenstråle mer än fyra meter upp i skyn. Vattnet kom från en så kallad artesisk källa, en
springkälla med självtryck, som bildats av det regnvatten som föll för 5 000 år sedan och silats
genom marklagren. Sedan 1990 tappas mineralvattnet med den naturligt låga salthalten på
flaska och hamnar på restaurangbord världen över.
Om vatten kan förvandlas till vin kan diskuteras, men att Kristianstadsvattnet är en viktig beståndsdel i en av världens mest kända drycker är odiskutabelt. Det friska grundvattnet är ett
viktigt skäl till att tillverkningen av Absolut Vodka blivit kvar och byggts ut i Åhus, även efter att
den franska spritjätten Pernod Ricard tagit över fabriken.
En annan viktig dryck för skåningarna är mjölken. Det märktes förra året, när Coop i Skåne tog
bort Skånemejeriers produkter efter att avtal tecknats med ett annat mejeri. Köpbojkott och demonstrationer visade konsumenternas missnöje. ”Coop suger fett! Sälj skånsk mjölk i Skåne”
löd ett upprop på Facebook, som snabbt fick mer än 12 000 anhängare. Efter några veckor var
blommade Skånemejeriers logotyp åter på butikshyllornas förpackningar.
I år har mjölkbilarna också kommit tillbaka till Kristianstad. I många år har Kristianstadmejeriet renodlats på den framgångsrika ostförädlingen, som bland annat resulterat i de smakrika
Allerumsostarna. I sommar infördes en förpackningslinje för småländsk mjölk, som därigenom
slipper transporteras mer än cirka tio mil.

Stora satsningar har gjorts på Kristianstadmejeriet de senaste åren, inte minst med klimat- och
miljöanpassning. Anläggningen drivs nu med ånga från kommunens biobränsleeldade
fjärrvärmeverk i stället för med olja. Övergången innebar i ett slag att det samlade koldioxidutsläppet i kommunen minskade med fyra procent. Och miljöanpassningen når ända ut till korna.
I höst startar Skånemejerier ett projekt på skånska mjölkgårdar där sojamjöl och palmoljebiprodukter ersätts med lokalproducerad vall, raps, baljväxter och linfrö. Målet är både att minska
miljöpåverkan och att öka näringsvärdet i den skånska mjölken.
En annan dryck som fått ett uppsving i tider av miljötänkande är äppelmusten. När alltfler väljer
närodlad must framför berest apelsinjuice skapas handlingsutrymme för kreativa entreprenörer. Efter flera års frånvaro har musterier åter etablerats på flera håll i Kristianstads kommun.
I Östra Sönnarslöv har en av Sveriges största fruktodlare Öspab byggt ett toppmodernt musteri
för gammaldags kallpressning och experimenterar med olika fruktblandningar. Nyheten med
äpplemust bag-in-box-förpackningar har gjort succé i butikerna.
Kryddan på verket i den lokala livsmedelsförädlingen heter Culinar. Från Culinar exporteras
kryddblandningar till hela världen. Ja, till och med i Indien kryddar man sin mat med curry från
Fjälkinge. Sedan tidigt 1900-tal har kryddor odlats och blandats på orten. I dag är Culinar, inom
Lyckeby Stärkelsen Group, ett internationellt livsmedelsföretag med specialkompetens inom
smak och konsistens. Hösten 2009 fick företaget ta emot ett av livsmedelsvärldens finaste
priser ”Innovation of the Year” för produkten Culinax.

Offentlig mat
Mat tillhör livets glädjeämnen. De som äter i den kommunala verksamheten ska
erbjudas måltider som är goda, hälsosamma och i huvudsak lagade från grunden.
I skolor och förskolor arbetar engagerad måltidspersonal för att erbjuda god och näringsriktig
mat i trivsam miljö. Flera insatser görs för att förbättra måltiderna, både genom kunskapsutveckling och förbättrade förutsättningar.
I de många skolrenoveringar som pågår i kommunen är utformningen av skolmatsalen en viktig
del. Ett internt distributionssystem i kommunen ska underlätta för mindre
leverantörer av närodlade produkter att kunna ta del av upphandlingar.
Som första kommun i Sverige deltar Kristianstad i ett samverkansprojekt med
Hushållningssällskapet kring skolmaten. Syftet är att utveckla och lyfta måltider för
hållbar utveckling inom förskola och skola. I det nystartade projektet jobbar arbetsgrupper fram
förslag som ska leda fram till en kostpolicy med tydlig matprofil och personalen får kompetensutveckling.
Under våren har barn- och utbildningsförvaltningen drivit ett projekt med Högskolan
Kristianstad, där högskolans mat- och måltidsforskare fört dialog med föräldrar om hur barn
bör äta för att må bra.
Maria Lennernäs, professor i mat- och måltidskunskap, har tillsammans med
Maria Nyberg och Hanna Sepp, lektorer i mat- och måltidskunskap, fått möta föräldrar till förskolebarn vid flera tillfällen. Med utgångspunkt i barns behov av mat, sömn och dygnsrytm
har de informerat och hämtat in kunskap om föräldrarnas frågor och inställning. Föräldrarnas
frågor, synpunkter och önskemål ska resultera i en vetenskaplig rapport och ge underlag till
fortsatt forskning.
Maten i kommunens omsorgsverksamhet får högt betyg i undersökningar. Under många år har
eldsjälen Karin Pettersson, som kostchef, kämpat för att höja statusen och standarden på maten i omsorgen. Långt innan larmen om transfetter nådde den breda allmänheten, tog hon upp
kampen mot transfetterna och såg till att soppor, såser,
gratänger och desserter lagades från grunden i de tio omsorgsköken. Karin Pettersson har just
gått i pension men hennes arv, som handlar om av lyhördhet mot måltidsgästerna, lever kvar.
Många förutfattade meningar finns om maten i skola och omsorg. Kostenheterna i de båda
förvaltningarna försöker möta fördomarna genom att skapa kontakt med föräldrar och anhöriga
i olika sammanhang, och både dialogen och smakproverna brukar bli uppskattade. I september
finns de med som utställare på höstens matmässa i Kristianstad.

Matturism

Matvandringar börjar så smått dyka upp på flera håll i Sverige. Men det är i Maglehem, nära
Kristianstads kommuns södra gräns som vi hittar originalet. Här lever lantbrukaren, biologen
och pionjären Monica Frangeur. I fem år har hon med engagemang och sakkunskap guidat
grupper på vandring mellan matstationer med närproducerade delikatesser, och intresset bara
ökar.
Med paketerbjudanden på mat och boende – emellanåt inpackade tillsammans med golf, fågelskådning, eller kanotfärd – lockar Kristianstads turistbyrå tillsammans med hotell och
restauranger gäster från när och fjärran. Särskilt populära har de smakfulla Spirit of Food- paketen med blivit bland danskar och tyskar.
När den tjugoårsfirande stadsfestivalen Kristianstadsdagarna hölls under tio julidagar i år,
skedde det med en storsatsning på lokalproducerad mat. På stadens torg blev den nya korven
Kristianstad XO, med smak av Allerums mest vällagrade ost, en försäljningssuccé, om än i hård
konkurrens med vildsvinskotletter och lättrökt tocke (eller tupp som det kallas i övriga landet).
En stark turistmagnet är ålakusten, med ålavandringar och ålagillen. Sedan 1994 har Ålakademin verkat för att värna ålen, ålfisket, traditionerna kring fisket, den speciella matlagning som
ålen är grund för och den tradition som ålagillen utgör. Under senare år har sammanslutningen
nästan uteslutande inriktat sig på åtgärder för ålens fortlevnad. Ett riktigt ålagille måste enligt
Ålakademin leva upp till höga kriterier: ”Ett äkta Ålagille kan bara upplevas i en ålabod längs
ålagilleskusten mellan Åhus och Haväng, annars är det bara ett vanligt kalas med ål till”. I dag
ordnas inte ett enda ålagille utan att en del av intäkterna går till Ålfonden för utplantering av
nya ålar. Ålafiskarna och krögarna Mats och Max Svensson har fått sina gillen i ålabodarna utsedda till World Class Event. Förra året kom gäster av 51 nationaliteter och avnjöt ålasoppa och
ål i rökt, luad och kokt form. Fast ålafiskarna kan berätta att de japanska besökarna verkar mer
upprymda över att de får gå ut och kissa i naturen bakom boden än av de exotiska delikatesserna…
Utländska gäster med kort om tid, brukar annars uppskatta Åhus Strands kavalkad av svenska
högtider, där julbord, påskbord, midsommarfest och kräftskiva kan upplevas på en enda kväll.

Restaurang
I Kristianstad med omnejd finns restauranger – varav flera har omnämnanden i White Guide –
med ett brett utbud från världens alla hörn. Men även den mest exotiska mat serveras gärna
med en skånsk touch, av exempelvis närodlat citrongräs.
I och omkring Kristianstad finns stora möjligheter att få en matupplevelse med en fläkt av
historiens vingslag.
I restaurang Kippers 1600-talskällare möter gästerna traditionsrika rätter i nya, spännande
smakkombinationer. De möra, rödvinsbräserade oxkinderna kan avnjutas tillsammans med
historien om hur Christian IV med sitt följe under fem intensiva dagar firade stadens tillkomst
under samma källarvalv.
På Bäckaskogs slott, med anor från 1200-talet, kan gösen som fångats i sjön utanför fönstret
avnjutas till berättelser om Karl den XV:s vidlyftiga leverne och spännande spökhistorier. Båda
de historiska restaurangerna har fått omnämnande av White Guide.
På Regionmuseet i Kristianstad överraskar Café Miró även sina stamgäster så gott som varje
dag. På lunchbuffén trängs kreativa kombinationer av biodynamiska och ekologiska råvaror,
det mesta från lokala lantbrukare. Den som inte har möjlighet att smaka maten på stället,
kan låta sig inspireras av matkreatören Anita Ziemes nyutgivna bok Mat & Design, där hon
tillsammans med designern Ylva Olsson reflekterar kring mat, måltid och form och bjuder på
spännande recept.
Välkända gårdshotell lockar kulinariskt intresserade gäster till naturen i Tomarp och
Drakamöllan. Genuin mat med lokal prägel serveras också på Bykrogen i Österslöv, där de
många japanska affärsbesökarna hos grannföretaget har lärt sig att uppskatta
skånska mattraditioner.

Hur kan Sverige – det nya matlandet – utvecklas på orten?
Kristianstads kommun har unika förutsättningar att fortsätta utveckla en position som
huvudstad i det nya matlandet Sverige. Här finns alla led från jord till bord, här finns kunskapen, entreprenörerna och de naturgivna förutsättningarna.
Efterfrågan på lokalt och regionalt producerad mat av hög kvalititet kommer att öka. Här kan en
utveckling av både produktion och distribution ge förutsättningar att ännu bättre möta
marknadens efterfrågan. För kommunens egen verksamhet görs nu en förstudie om
distributionscentral som framöver kan ge större möjligheter för fler lokala mindre producenter
att bli leverantörer.
Besöksnäringen är under stark tillväxt, och allt tyder på att vår region blir ett allt mer attraktivt
besöksmål som erbjuder upplevelser utöver det vanliga. De framgångsrika exempel på matupplevelser för besökaren som redan finns i kommunen kan utvecklas ytterligare genom starka
nätverk inom besöksnäringen. Kommunens näringslivs- och landsbygdsutvecklare är djupt
engagerade i detta arbete.
I november 2010 invigs ett nytt naturum i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, mitt i staden
men samtidigt mitt i naturen. Naturum Vattenriket blir ett ett unikt besöksmål, som ger ytterligare en dimension till matlandet. Kristianstads Vattenrike omfattar allt från strandängar med
betesdjur till storskalig grönsaksproduktion. Naturum och Biosfärområdet kommer framöver att
ytterligare stärka sambanden mellan uthållig förvaltning av vårt landskap, ren miljö och
högklassig matproduktion
Högskolan Kristianstad och SLU Balsgård har en allt viktigare roll som kunskapscentrum i
Kristianstads matkluster. Från Gastronomiprogrammet utexamineras våra framtida innovatörer
och entreprenörer som brinner för mat av hög kvalitet, oavsett om det är på restaurangen, på
äldreboendet eller i ett produktföretag. Nya innovativa företagsidéer växer fram. Med stöd från
Smakplats Skåne, Skånes Livsmedelsakademi och den nya företagsinkubatorn Rampen på
Krinova Science Park vid högskolan, kan goda idéer bli till framgångsrika företag.
Kristianstads kommun har i många år utmärkt sig som en av landets främsta miljö- och klimatkommuner. I den gamla lantbruksbygden med sin starka känsla för mat, ligger en djupt rotad
känsla att inget ska behöva gå till spillo. Förr lämnades resterna till hushållsgris och höns. Numera matar Kristianstads hushåll, lantbruk och livsmedelsindustrier den kommunägda biogasanläggningen med sitt organiska avfall. Kristianstad har varit en pionjär inom biogasproduktionen i Sverige, och våra stadsbussar drivs sedan tio år med egen biogas.
Ren miljö, kretsloppstänkande och matproduktion av hög kvalitet går hand i hand.
Och just i den insikten ligger antagligen det allra starkaste fröet till klimat- och
matkommunen Kristianstads utveckling och tillväxt.

