
G i t öt å d tGrossisten möter små producenter



Familjeföretag i 4:e generationen, etabl 1897

1897 Martin Olsson öppnar bod på Hötorget i Stockholm
1918 Martin Olsson introducerar sitt första kaffe
1973 Sveriges första Cash & Carry för restauranger1973 Sveriges första Cash & Carry för restauranger
1988 Köp av RIAB, restaurangutrustning
1992 Martin Oldmark blir VD
1997 100-årsjubileumj
2000 Köp av Eric Heselius AB, 

restaurangutrustning
2004 Köp av AB Konservkompaniet, 

restaurangdistribution
2006 Köp av Dalbergs 

Gross I Mora,  Servicegruppen i 
Ö t d h St db l t iÖstersund och Strandbolaget i 
Umeå

2009 Helt integrerad koncern



Familjeföretag i 4:e generationen, etabl 1897



Småskaligt producerade
råvaror & produkter

Sedan 2005

Ca 30 producenter

Endast Jämtländska råvaror



Småskaligt producerade
råvaror & produkter

Sedan 2007

Ca 50 leverantörer

Hela Sverige förutom Jämtland



Vårt löfte till kunderna

• Vi handplockar småskaliga råvaror och produkter från regionala producenter 
med ett tydligt ursprungy g p g

• Utvalda råvaror och produkter för restaurangens behov. 

• Vi har höga krav på kvalité, smak och hantering.

• Med respekt för den regionala produktionen bidrar vi till att erbjuda 
restaurangerna attraktiva varor som hjälper dem att skapa värde i sin 
verksamhet. 



Logistik
• MO skall vara ska vara en partner som hjälper producenterna med logistik 
enligt lagar och regler för livsmedelshantering.

f f ä ö fö O ö• Ett kraftfullt nationellt sortiment är avgörande för MO-koncernens möjlighet att 
driva och utveckla den småskaliga affären såväl nationellt som regionalt

Å t ä tt fö d tikl ft f å ti llt• Årsta är ett nav för de artiklar som efterfrågas nationellt.

• Vi bygger också starka regionala sortiment inom varje geografiskt område 
beroende på logistiska möjligheter Starka regionala sortiment är viktiga förberoende på logistiska möjligheter. Starka regionala sortiment är viktiga för 
trovärdigheten för både Smakriket och Gårdsbutiken



Partnerskapet
• MO hjälper producenterna med marknadsföring via:

- hemsida
- produktblad
- recept av Kocklandslaget
- kalkyler i MOR Onlinekalkyler i MOR Online

• Lagerhållning
• FörsäljningFörsäljning
• Fakturering
• Kredithantering

• Produktutveckling





• Aktivt och systematiskt söka efter producenter med mervärde

• Även nya produkter från kända producenter

• SKF distrikt i samarbete med regionala aktörer som ambassadörer i 
Matlandet och Hushållningssällskapet

• Tydliga och klara krav på producenter

T dli h kl öjli h t fö d t• Tydliga och klara möjligheter för producenter

• Produkterna utvärderas av Kocklandslaget

• Produkterna kvalitetssäkras av Martin Olsson

• Kocklandslaget utvecklar recept med utvalda råvaror och sätter dem i• Kocklandslaget utvecklar recept med utvalda råvaror och sätter dem i 
smakligt sammanhang



2010

6 platser

2011

4 platser

100 producenter

33 listade

Bergslagen / Örebro

Öland / Småland

10 under utvärdering

6 på Kocklandslagets VM- meny

Umeå

Södermanland



The Cube

• Electrolux mobila restauranger på turné runt Europa

• 1 restaurang i Stockholm under sommaren 2011

• Drivs av Kocklandslaget

• Meny huvudsakligen baserad på Gårdsbutiken och Smakriket



Utmaningar för matlandet Sverige
• att prata smak och hitta (tillbaka) till ett språk som beskriver vad svenska 
råvaror smakar och doftar

• att utan ett regelverk med ursprungsmärkning som kan liknas vid Frankrike 
eller Spaniens vinlagstiftning riskerar vi att få en varumärkesskog av 
producenter istället för utveckling av regioner/områden

Sverige Sverige
S åDalarna Skåne

Siljan Bjäre
Tällberg Torekov




