
Sambusa
Nominerade till Ullbaggepriset 2017
I åtta olika kategorier har nu 24 olika företag och projekt blivit slutnominerade till en chans att vinna 
en Ullbagge vid den nationella Landsbygdsgalan i Tällberg utanför Leksand. I kategorin Integration 
har projektet Sambusa utvalts av juryn som en av tre kandidater. 
 – Jag ser verkligen fram emot Landsbygdsgalan den 8 november då vi får utse vinnarna bland alla 
innovativa företagsidéer och projekt, säger Maria Gustafsson från Landsbygdsnätverkets kansli.

Landsbygds-
nätverket
– samverkan för utveckling

2020

Allt började med att en grupp arbetslösa kvinnor i föreningen Skånes Horn av Afrika funderade på vad de kun-
de göra åt sin situation. De bestämde sig för att satsa på sambusa – en traditionell rätt från östra Afrika. 

– En sambusa är en liten trekantig pirog som du kan fylla med något vegetariskt, med köttfärs, med fisk eller 
med kyckling. Vi visste att den var helt okänd i Sverige, men tänkte att om vi tillverkade den med lokala råvaror 
så skulle vi kunna skapa en ny spännande form av snabbmat, förklarar Jamal Abdullah, som är kontaktperson i 
föreningen.

Värdefulla kontakter

Första steget var att utbilda kvinnorna i svensk livsmedelslagstiftning och lära dem allt om de regelverk som 
omger matproduktion. Därefter gjorde man studiebesök hos en rad matproducenter. En bonuseffekt av besöken 
var att de skapade ett värdefullt kontaktnät på landsbygden i nordöstra Skåne.

Läs mer om Sambusa och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/sambusa

#LBgalan

Två av projektdeltagarna har kunnat anställas och framöver hoppas man kunna expandera. Foto: Tommy Svensson

Pressmeddelande
Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan 
vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag 

som har bidragit till att utveckla landsbygden på 
ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även 

fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och 
fiskeriprogrammet eller programmet för regional 

och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Kontaktpersoner:

Nominerat projekt: Jamal Abdullah, Skånes Horn av Afrika, 070-466 42 22 
Nominerande: Christer Yrjas, Hushållningssällskapet Skåne, tel: 010-476 20 95 
Nominerande: Kerstin Hallenborg, Leader Skånes Ess, tel: 070-219 99 50 
Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets kansli, verksamhetsledare, tel: 036-15 51 04 
Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket kansli, projektledare, tel: 036-15 62 15 
Tommy Nilsson, Landsbygdsnätverkets kansli, kommunikationssamordnare, tel: 072-586 67 72

www.landsbygdsnatverket.se/sambusa
mailto:maaax26%40gmail.com?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%20vid%20Landsbygdsgalan%202017
mailto:christer.yrjas%40hushallningssallskapet.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%20vid%20Landsbygdsgalan%202017
mailto:kerstin%40skanesess.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%20vid%20Landsbygdsgalan%202017
mailto:maria.gustafsson%40jordbruksverket.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%202017%20vid%20Landsbygdsgalan
mailto:nils.lagerroth%40jordbruksverket.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%202017%20vid%20Landsbygdsgalan
mailto:tommy.nilsson%40jordbruksverket.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%202017%20vid%20Landsbygdsgalan

