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Guldpennan för undersökande matjournalistisk

I helgen utdelade Gastronomiska Akademien belöningar 
för framstående matkulturella insatser under 2015. 
Guldpennan gick till Ann-Helen Meyer von Bremen med 
motiveringen ”för utomordentligt författarskap på det 
gastronomiska området” Undersökande matjournalist och 
författare av många viktiga artiklar och böcker, senast med 
prisbelönta ’Makten över matkassen’”.

– Det känns mycket hedrande att få pris från 
Gastronomiska Akademin och särskilt roligt att de 
nämner boken ”Makten över matkassen”, som jag skrivit 
tillsammans med Anders Ingvarsson. Jordbruket är 
gastronomins vagga och de snabba förändringar som 
sker inom dagens jordbruk kommer att påverka maten på 
våra tallrikar på ett mycket mer genomgripande sätt än 
alla krogtrender och dieter tillsammans. Utdelningen av 
”Guldpennan” visar att Gastronomiska Akademien har 
förstått detta och det känns både glädjande och viktigt, 
säger Ann-Helen Meyer von Bremen. 

Makten över matkassen 

Intresset för vad vi äter är större än någonsin. Samtidigt är 
kunskapen om hur maten blir till alarmerande låg, aldrig har vi varit 
så distanserade från matproduktionen. Under tiden vi pratar om 
närodlat och småskaligt pågår en helt annan utveckling ute på åkrarna, 
i Sverige och i världen. Det är en verklighet där det är lönsamt att 
amputera grisens knorr och proppa den full med antibiotika. Det är en 
vardag där den som orsakar stora miljöproblem, har usla arbetsvillkor, 
dålig djuromsorg och livsmedelskvalitet ändå kan stå som vinnare på 
matens världsmarknad. 

I Makten över matkassen beskriver författarna lättillgängligt en komplex problematik mellan 
lokalt och globalt där ekonomi, politik och teknisk utveckling avgör både vad som hamnar på 
matbordet och förändrar vårt landskap. Men författarna pekar också på förändringar som pyr 
under ytan. När vi frågar efter en gris som haft knorr och mjölk från kor på bete är det tecken på 
att någonting har hänt. 
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