
Smakpanelen är småföretagarnas bollplank för nya produkter 
 

Smakpanelen är ett initiativ av föreningen Goda Gotland, på begäran från livsmedels-
företagare på Gotland. Målet är att utgöra ett verktyg för lokala livsmedelsproducenter när 
de vill utveckla, kvalitetssäkra och marknadsföra sina produkter.   

Lars Magnus Lahne sitter i styrelsen för Goda Gotland och kallar sig för sekreterare i 
Smakpanelen: 

- Som småföretagare behöver man ett bollplank när man tar fram nya 
produkter. I Smakpanelen sitter ett femtontal engagerade och aktiva 
personer som hjälper till med att testa, smaka och protokollföra sina intryck. 
Resultatet är en värdefull och detaljrik information om vad allmänheten 
tycker om ens produkt. 

Tack vare projektet Ökad livsmedelsförädling kunde idén om Smakpanelen förverkligas, med 
arvodering av kockarna Luqaz Ottosson och Thomas Lundgren. Alla andra i panelen är med 
ideellt, av eget intresse. Att få sin produkt testad av Smakpanelen har varit en av de 
aktiviteter som projektet Ökad livsmedelsförädling har erbjudit livsmedelsföretag på Gotland. 
Och deltagarna i Smakpanelen har i sin tur haft möjlighet att ta del av projektets aktiviteter, 
till exempel seminarium om sensorik. 

Lars Magnus Lahne nämner att föreningen Östgötamat är en inspiratör för hur man kan 
presentera lokal mat. 

-  Jag önskar att någon hade råd att göra en liknande presentation av den lokala maten på 
Gotland och lyfta fram den på ett samlat sätt. För att det ska lyckas behöver man ta tillvara 
på kvalitetsaspekten och skapa en tätare samverkan mellan restaurang och producent. 

 
Medlemmar i Smakpanelen deltog bland annat vid följande aktiviteter i projektet Ökad Livsmedelsförädling: 

- Hur utvecklar du smaken på dina livsmedel? Sensorik-seminarium

- Utan projektet Ökad livsmedelsförädling hade vi 
inte fått ihop Smakpanelen, med Luqaz och Thomas i 
spetsen. För de som har tagit hjälp av Smakpanelen 
har det inneburit nya insikter och jag är övertygad 
om att det finns ett fortsatt behov av en sådan här 
tjänst. Men jag tror också att det krävs mer arbete 
för att marknadsföra erbjudandet och hjälpa 
omgivningen att utnyttja den här möjligheten. Det 
finns en svårighet på Gotland att nå ut till de mindre 
aktörerna och vi borde ha lyckats bättre med det i 
detta projekt. 
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