Landskap, klimat, råvaror, människor, kultur och underverk

Förhandsanmäl dig till Matverk 2014
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f ö r h a n ds a n m ä l a n
Sänd in en förhandsanmälan till matverk@
gastronomiskasamtal.se och få 100 kronors rabatt på
anmälningsavgiften (600 kronor inklusive moms).
Skriv också ditt landskap och alla dina kontaktuppgifter.
Rabatten gäller fram till att den ordinarie inbjudan går
ut i ditt landskap.

Förhandsanmäl
dig via matverk@
gastronomiskasamtal.se
och få rabatt på
anmälningsavgiften.

ut n y t t ja f ö r s p r å n g e t
Bilda ett lag med minst en råvaruproducent samt
matlagare och/eller en förädlare. Laget använder råvaru
producentens råvara för att tillsammans skapa en
vinnande produkt.

Landskapsdeltävling

b ö r ja s k a p a

Landskapsvinnare

Nu är det bara att sätta igång. En bra råvara, kunniga
lagkamrater och ett tydligt mål. Det är ingredienserna
som krävs för att skapa en vinnande produkt. Vinner ni
er deltävling representerar ni landskapet i riksfinalen.
Riksvinnarna får stjärnglans och stöd att få ut
produkten på marknaden.

Riksfinal
Matverk 2014

matverk är en produktutvecklingstävling som skapar moderna livsmedelsprodukter med lokala råvaror.
Tävlingen Matverk är en rikstäck
ande produkttävling som årligen
genomförs i samtliga landets landskap
samt i Sápmi.

Laget ska bestå av 2 – 3 personer:
1 råvaruproducent, 1  yrkesverksam
matlagare och/eller förädlare. Anmäl
ningsavgiften är 600 kr inkl moms.

Lagmedlemmarna skall i väsentlig
utsträckning vara verksamma i aktuellt
landskap eller ha en privat och stark
koppling till bygden.

Råvaror. Lagen ska skapa en mat
produkt, ett matverk, där huvudråvaran
skall produceras av deltagande råvaru
producent i landskapet där tävlingen
genomförs.

Tävlingsuppgift. Skapa en produkt
som är säljbar på marknaden (butik,
restaurang, torgmarknad, grossist).
Produkten skall vara förädlad.

Pris. Tävlingens alla priser riktas till
utveckling av produkter och försäljning.
För mer information:
www.gastronomiskasamtal.se

