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RESOR
Redaktör: Anna Falk, Bonnier News Lifestyle, 105 15 Stockholm.

E-post: anna.falk@bonniernews.se  Telefon: 08-738 34 42, vardagar kl 13–15.

S
elma Lagerlöf kallade Sörmland 
”Sveriges lustgård” för dess vackra 
herrgårdar och rika odlingsland. För 
tvåhundra år sedan fanns här mjöl-
nare med egna kvarnar i var och var-
annan socken. En del av dem som 

står kvar har på senare år renoverats och åter ta-
gits i bruk av entusiaster, eller återuppstått i helt 
ny skepnad.

En av dessa är Ekenäs kvarn, och den här 
 lördagsförmiddagen är det yoga på schemat. 
Inne i kvarnen finns också ett kafé där Sara 
 Salomonsson serverar kaffe med vetebröd, små-
kakor, jättemaränger och smörgåsar med nyrökt 
gädda fångad i kvarnån. Antingen sitter man un-
der äppelträden vid ån och fikar, eller så kurar 
man in sig i de stoppade finsofforna inne i kvar-
nen. I anslutning till kaféet finns en liten affär 
med engelska antikviteter och kuriosa föremål. 
Kvarnen fungerar också som teaterscen och 
konstgalleri. 

Sara  Salomonsson är numera  ensam i Sörm-
land om att mala i gamla valsstolar sedan flera 
andra kvarnar har sålts eller lagts ner. 

– Jag tror att jag är en av få kvinnor som mal 

i gammal kvarn i hela Sverige också, såvitt jag 
vet, berättar Sara.

Hon bakar upp ungefär ett halvt ton mjöl på 
egen hand varje säsong till kaféet, resten säljs 
i kvarnbutiken. Här pratar vi verkligen närodlat, 
spannmålet kommer från Ekenäs gård vars åkrar 
vi kan se från kvarnen. 

Den fikasugne behöver inte gå otillfredsställd 
särskilt länge i Sörmland. Taxinge slott i Nykvarn, 
även kallat Kakslottet, har norra Europas största 
kakbord med ett 60-tal olika sorters  sötebröd. 
Inte långt därifrån ligger Taxinge krog som bjuder 
på ekologisk gastronomi i en gammal tegelklädd 
handelsbod. Kocken Gustav  Öhman är starkt in-
fluerad av det nya nordiska köket och följer bud-
ord som närhet, natur och nyskapande, och av-
smakningsmenyerna sätts utifrån vad han hittar 
i skogen utanför och på gårdarna runtomkring.

Det finns även  många gårdsbutiker i Sörm-
land för den som vet var man ska leta. På den 
 ekologiska kretsloppsgården Onsberga går får, 
grisar och herefordkor ute och betar större de-
len av året, och i gårdsbutiken säljs färskt kött, 
korv och chark liksom glass, must och lite annat 

Upplev öppna 
landskap och hagar i 
Sörmländska Vadsbro.

Matsafari i Sörmland 
Böljande kullar, glittrande 
sjöar och slingriga vägar.   
Det sörmländska landskapet 
är som gjort för trivsamma 
upptäcktsfärder. Vi besöker 
lokala  matproducenter och 
njuter av det trakten erbjuder.
Text: Malin Hefvelin   Foto: Mauro Rongione

 Betesmark kring 
Runtuna norr om 
Nyköping.

 Lena Engelmark 
Embertsén skördar 
granskott. 

Matsafari i Sörmland 
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Sörmland.

Resa hit:  Flen mitt i Sörmland är 
en stor tågknut, hit reser man till 
exempel från Stockholm med tåg på 
cirka 50 minuter. 
Bästa tiden:  Sörmland är som allra 
vackrast under sommaren, då har 
också de flesta butiker och restau-
ranger öppet.
Ta dig runt:  Enklast är att köra bil 
mellan de olika smultronställena, 
men det finns också goda möjlig-
heter till cykling eller ridning med 
utmärkta cykelrutter och ridleder. 
För den som vill vandra skär Sörm-
landsleden tvärs igenom landska-
pet. Sörmland har också utbyggd 
lokaltrafik, sormlandstrafiken.se. 
Läs mer:  sormland.se

Guide. Tips till Sörmland

Högtorp gård
Lär dig om vilda smaker i maten  
På Högtorp gård tillverkar Lena och 
Ola produkter med smak av  skogen. 
Sirap och oljor smaksätts med bland 
annat granskott och björk. Lena hål-
ler även i naturvandringar där man 
lär sig att samla in skogens smaker 
och använda i sin egen matlagning. 
hogtorp.se

Ekenäs kvarn
Först till kvarn får fika
På somrarna förvandlas Ekenäs 
kvarn till ett aktivitetscenter för alla 
med kafé, antikhandel, yogastudio, 
musikuppträdanden och teaterscen. 
kvarnenekenas.blogg.se

Taxinge krog
Ekologiskt av yppersta klass
I Näsbys gamla handelsbod äter du 
vällagad mat i unik miljö. På Taxinge 
krog lagas maten med handplock-
ade råvaror från traktens bästa 
leverantörer. 
taxingekrog.se

Dufweholms herrgård
Charmigt boende i herrgårdsmiljö
Dufweholms herrgård utanför 
 Katrineholm är varsamt renoverad 
för att behålla sin historiska charm. 
Här finns gott om plats för avkopp-
ling och inspiration. 
dufweholm.se

Gripsholms värdshus
Slottsnära värdshus 
Gripsholms värdshus ligger i vackra 
Mariefred och har fantastisk utsikt 
över Gripsholms slott och Mälaren. 
Värdshusets individuellt designade 
rum är inredda i klassisk stil med ur-
sprungliga träbjälkar. Restaurangen 
specialiserar sig på gourmetmat 
som tillagas av lokalt producerade 
råvaror. 
gripsholms-vardshus.se

Lokalt mathantverk 
Gårdsbutiker med  
utmärkta råvaror
Sörmland har mängder av gårdar 
som producerar och säljer råvaror 
direkt på gården. Onsberga gård, 
Ändebols gård och Magdakullan är 
några av dem. Mer om sörmländska 
mathantverk finns på den lokala or-
ganisationen Matklustrets hemsida.
matkluster.se

Jürss mejeri 
Prisbelönta ostar
Jürss mejeri tillverkar pris belönta 
ostar till fabriksförsäljning vid yste-
riet i Hälleforsnäs gamla järnbruk. 
Här hålls även kurser i ystning för 
både nybörjare och proffs. 
jurssmejeri.se

Öster Malma
Vilt på slottet
Jägareförbundet äger slottet som 
har bed & breakfast, vilthäng med 
vilda djur, kafé och restaurang och 
en välsorterad gårdsbutik.
jagareforbundet.se/oster-malma

Här finns flera 
självplocksgårdar.
Foto: Malin Hefvelin

Sörmländsk 
mangårdsbyggnad.
Foto: Malin Hefvelin

Loppisar och 
konstgallerier finns 
längs Utflyktsvägen.

Sörmlands Ädel, 
tillverkad på Jürss 
ostmejeri.

Lindblomssirap från 
Högtorp gård.
Foto: Malin Hefvelin

Vackra Brukssjön, 
Hälleforsnäs bruk.
Foto: Malin Hefvelin

Njut av historisk 
charm på Dufweholms 
herrgård.

smått och gott. Slottet Öster Malma ägs av Jägare
förbundet som har vilthäng med vilda djur, kafé 
och gårdsbutik på markerna. I Näshulta ligger 
gården Magdakullan, där man har kovandringar, 
gårdsbutik, restaurang och kafé. 

Kör man bil bör man definitivt ta en tur längst 
väg 223 mellan Nyköping och Mariefred, även 
kallad Utflyktsvägen. Här finns mängder av pryl
bodar och konstgallerier. På Fäboda fårbod säljs 
lammskinn och lammkött, och hos Skeppsta 
glashytta kan man följa arbetet i hyttan när det 
färgsprakande glaset får liv. I Björnlunda finns 
både chokladfabrik och glasskafé.

I Hälleforsnäs gamla  järnbruk tillverkas den fler
faldigt prisbelönta blåmögelosten Sörmlands 
ädel. Här hålls även kurser i ystning, både för 
glada ostamatörer och veckokurser för proffs. 

I en av brukets gamla lokaler har också Hög
torp gård en filial där man säljer godsaker smak
satta med vilda smaker från naturen. På hyllorna 
står granskottsolja och lindblomssirap men även 
produkter med smak av älgört, björk, maskros, 
gulmåra, slånbär och rönnbär.

– Vi har valt de lite udda råvarorna från sko

gen, som andra inte använder, berättar Lena 
Engelmark Embertsén som är kemiingenjör 
i grunden. 

Tillsammans med maken  Ola som är skogseko
log bestämde hon sig för att växla om mitt i kar
riären, och köpte en gård att leva på och av. De 
utvecklar recept och producerar själva allt i det 
nya köket i Hälleforsnäs. Lena håller också smak
vandringar i naturen under våren för den som är 
intresserad och vill lära sig mer om vad man själv 
kan plocka och använda.

– Med smaker från naturen kan man lyfta sin 
egen matlagning till nya höjder, säger hon.

Lena berättar att granskottsoljan serverades 
på Nobelmiddagen förra året, och bjuder på en 
egen favoritkombination: vaniljglass med svens
ka blåbär och granskottsolja ringlad över. Det är 
förvånansvärt fräscht, oljan blir ett perfekt kom
plement till glassens sötma och syran i bären. 

– Jag tycker det smakar som att gå i skogen en 
sen augustikväll, säger Lena.

Jag kan bara hålla med. Det är ursprungligt, 
okonstlat och vilt på samma gång. Lite som 
Sörmland självt. 
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