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Gutekorn årsmöte 2009

Folkan i Hemse



Bosse Pettersson blir förärad en tavla med 

ursprungliga spannmål





Studiebesök med provsmakning 

hos Laban i Hemse



Frukostbröd och kakor av 

Borstvete och Dinkel



Några av oss på besök i Ardre- där allting började



Kaupungs gård, 

Ardre, där flera av 

Gutekornsorterna 

hittades hos Ragnar 

Pettersson 1959

Gården förr-och nu



Symposium om 

kulturspannmål i 

Danmark mars 09

Smakdomarna 

presenterade mat 

av spannmål



Maldag i vattenkvarnen Norrbys i Väte





Gutekorn föredrag på Almedalsbiblioteket 

i samband med PrimörPremiären



Riina berättar och visar bilder



Arbete med grafisk profil 

pågår med Mark Ingelse















Utställning i samarbete med 

Gotlands Museum på 

Norrbys i Väte sommaren 

2009 om spannmål och bröd







Fältvandring i demo-odlingar på Hallfreda 

början av juli Bosse Pettersson visar





Spannmålsprover med till Estland augusti



Träff  med 

intresserad 

ekologisk 

växtodlare och 

rådgivare

Margo 

Mansberg



Jõgeva sortförädlingsinstitut mellersta Estland



Hans Larsson från 

SLU Alnarp studerar





Laboratoriet för 

bakningsprover på Jõgeva

Külli Annamaa berättar 

om hur de arbetar där



Sortförädlingsinstitutet har 

också en genbank



Den fantastiska rågen i Sangaste, 

i södra Estland, imponerande!



Råg-greven Berg som fick 

fram sorten som ligger i 

levande genbank i 125 år 





Smaklust mässan i Stockholm augusti





Deltog Rute Stenugnsbageri 

och Marqus Östin 



Möte med producent, smakprovning mm 

av Gutekornsorter





Bilder från årets demorutor och 

uppförökningar











Produktutveckling på Stafva gård 

november med Mattias Palmqvist 

och Liza Vikström







”Kornotto” tillagas av 

Borstvete helkorn



Kakor av Borstvete fullkorn



”Ragnars remsor” 

av enkornsvete



Vi provade kroppkakor 

med inblandning av 

Enkorn, Emmer, 

Borstvete och Lantvete



Radion kom på besök och det blev ett bra inslag! 







Hushållningssällskapets Julmarknad 

på Flextronics



Försäljning av Borstvete fullkorn med receptförslag 

samt Bondkakor av Borstvete fullkorn



Nu har vi kommit till 2010 februari och Anders 

handrensar råg till provbakningar





I samband med en produktutvecklingsaktivitet i 

Matverkstan 11-12 februari  provar vi ett ”Sigill” på 

Gutekorn produkter



”Elasticitetstest” av Lantvete Gotland



Aktiviteter i Matverkstan på Lövsta 11-12 februari 2010





Sockerkakor av siktad Lantvete 

Gotland samt blandning med 

Borstvete fullkorn 



Kalljäst, direktjäst, surdegsjäst…..mycket 

att hålla ordning på!









Vi smakar och diskuterar….



...och det kommer vi att fortsätta med ett par år till!

Välkommen att delta nästa gång du också!

Aktiviteten ingår i LeaderProjektet Gutekorn-ursprungliga gotländska 

spannmålssorter-produkt-och företagsutveckling 2009-2011


