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Blekingskt gårdsmejeri får pris av gastronomisk akademi 
  
Orranäs gårdsmejeri i Kristianopel tilldelas Skåneländska Gastronomiska Akademiens 
jubileumsdiplom. Den lilla blekingska getosttillverkaren håller nu på att lägga Europa 
för sina fötter. 
  
Blekingska Orranäs gårdsmejeri kommer nu på fredag, den 20 april, motta Skåneländska 
Gastronomiska Akademiens 20-årsjubileumsdiplom. Dessutom överräcker landshövdingen  
Berit Andnor Bylund en prissumma på 5000 kr från Länsstyrelsen i Blekinge.  
Skåneländska Gastronomiska Akademiens motivering lyder: 
 

”Till Boel och Lars Dahlberg på Orranäs Gårdsmejeri, som med kunskap, 
kvalitetsmedvetenhet och kärlek förvandlar mjölk från de egna getterna  
och grannens ko till delikatesser av hög klass” 

  
Boel och Lars Dahlberg driver en get- och hästgård i Orranäs, vid kustvägen strax utanför 
Kristianopel. Här har de sedan 2009 ett gårdsmejeri med osttillverkning av mjölk från egna getter  
och kor på mjölkgårdar i grannskapet. 
 
De har på kort tid satt sig in i mathantverkets konst och har rönt stora framgångar med sina ostar. 
2011 vann de silvermedalj i Eldrimners SM i mathantverk för sin ost Vit Caprin. 
  
I slutet av mars i år representerade Orranäs Gårdsmejeri tillsammans med 14 andra småskaliga 
producenter Sverige på Europas största matmässa - Alimentaria i Barcelona. Tillsammans med 
Årets kock – Klas Lindberg - bjöd de på smakprover i Sverigemontern och fick stor uppmärksamhet 
och värdefulla kontakter knöts.  
 
I Europa finns en hög förväntan på den svenska maten. Att Orranäs ostar lever upp till den visar sig 
bland annat genom att den franske ostgurun Michel Lepage har uttryckt sin uppskattning. 
 
Läs mer om Orranäs Gårdmejeri: www.orranasgardsmejeri.se 
Läs mer om Skåneländska gastronomiska Akademien: www.skga.se 
 
Kontaktpersoner: 
IngaLill Hall, preses  
0733-88 10 99, ingalillhall@comhem.se 
 
Helena Grännsjö, ledamot, Blekinges matkultur 
0709-28 07 91, helena.grannsjo@gmail.com 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Skåneländska Gastronomiska Akademien 20 år 
Utdelning av diplom sker under festliga former i anslutning till akademiens årsfest. Den 20 april 
2012 är det dags att fira SGA:s 20 årsjubileum på Rådhuset i Malmö. 
 

I samband med detta är det tänkt att dela ut ett diplom tillsammans med en prissumma på 5.000 kronor till en 
person/ett företag som på  ett framstående sätt utvecklar den skåneländska gastronomiska kulturen i Skåne, 
Blekinge, Halland o Bornholm. 
 
Skåneländska Gastronomiska Akademien (SGA) bildades 1992. Skåneland kallas de östra ”gammeldanska” 
landskapen dvs Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm. SGA innefattar 23 ledamöter samt seniorer, 
hedersledamöter och landshövdingarna i respektive län. 
 
Gastronomisk kultur innefattar alla aspekter på mat, dryck o måltid. Gastronomin består av vetenskap, hantverk 
och konst. SGA har från starten varit en arbetande akademi med utåtriktad verksamhet som sker efter två linjer. 
Den ena består i att organisera symposier, att ge ut publikationer m.m. . Det andra att vara samarbetspartners i 
att dela ut diplom till dem som i särskild hög grad befrämjat den skåneländska matkulturen samt att genom 
stipendier stödja forskningsprojekt inom regionen. 
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