
Skapa framtidens produkt  
av lokala råvaror med  
smak av Stockholm! 

n Matverk är Sveriges största produktutvecklingstävling för  
råvaruproducenter, förädlare och kockar som tävlar i lag.  
För första gången arrangeras nu Matverk i Stockholms län.

Vi bjuder in dig till information och inspiration kring  
MatVerk. Kom och inspireras till nya samarbeten kring  
förädling av råvaror och skapa något unikt för Stockholm – 
en framtida klassiker. 

I fjol tävlade hela 105 nya produkter från 21 landskap i 
Sverige. Vinnarna möts i en riksfinal. De som vann var en 
Ramslök gremolata från Gotland och tvåa kom en skogskorv 
från Sörmland. Nu är det dags för Stockholms län att visa 
sina matinnovationer. 

Se programmet på baksidan »

Tävla i MatVerk i Stockholm 
– Inspirationsträff 25 maj

2017

Tid: Onsdagen 25 maj  
kl 13.00–16.00.
Plats: City Conferece Center, Norra 
Latin, Stockholm.
Målgrupp: Råvaruproducenter,  
livsmedelförädlare och  
matlagare/kockar.
Arrangörer: Projekt MatLust och 
Läns styrelsen i Stockholms län.
Tävlingsfinal Stockholm:  
9 november.
Kontaktperson:  
eva.helen@sodertalje.se

  Anmälan »

  Mer information »

https://docs.google.com/forms/d/1wqnwtkQuQeZzDx4KwhWdBJfhieFCMffkZA9RwJGuN_E/viewform?usp=send_formhttp://
https://www.facebook.com/events/996469670437534/


Program –  
25 maj kl. 13.00–16.00

2017

13.00 Möjligheter för lokala råvaror och förädling i Stockholms Län
 Ulrika Geber, landsbygdsdirektör Länsstyrelsen i Stockholm.

 Nätverk, utvecklingsstöd och testkök till företag inom livsmedelsnäringen
 Sara Jervfors, projektchef, MatLust.

 MatVerk – Vad tjänar jag på det?
 Presentation av den nationella tävlingen MatVerk och tre exempel på  

framgångsrika produkter.  
Hans Naess, initiativtagare och nestor för den nationella MatVerk-tävlingen. 

 Hur går MatVerk till i Stockholms län?
 Eva Helén, tävlingsledare och Anna Hast, projektledare för den regionala  

Stockholmstävlingen.

 Inspiration från tidigare vinnare
 Ett lag som vunnit MatVerk presenterar sin produkt.

 Så kan Stockholm smaka!
 Vad är typiska smaker för Stockholm förr, nu och i framtiden? 

14.50  Fika och mingel/speed dating 
 Kockar, livsmedelförädlare och råvaruproducenter nätverkar för samarbeten.
 Dialoger mellan lantbrukare/råvaruproducenter som visar upp sina råvaror.
 Kockar berättar om sina önskemål och förädlare presenterar sina produktidéer.

 Avslutning och detta händer nu
 Eva Helén, tävlingsledare MatVerk.

16.00  Slut

Mer information finns också på Matlust.eu och Matverk.se

http://matlust.eu/aktivitet/var-med-sveriges-storsta-matinnovationstavling/
http://www.matverk.se

