Information om Föreningen MatVärdens Matkonvent 2018
Föreningen Matvärden anordnar även i år ett ”Matkonvent”.
Matkonventet går av stapeln den 15-16 maj och årets arrangemang kommer att ha fokus på
kockar och restaurangnäring.
Med anledning av detta anordnar Föreningen MatVärden Smakkampen, en kocktävling där
lokala produkter i tävlingsbidragen ger höga poäng. Tävlingen äger rum i Lilla Retourten på
Gasklockorna i Gävle den 16 maj. Dagen kommer att avslutas med en Bankett/Gala i
samarbete med Gefle Dagblad och deras Matpatrullen. Banketten/Galan kommer att bjuda på
en middagsupplevelse utöver det vanliga och GD och MatVärden delar ut ett antal priser där
maten står i centrum.
Banketten/Galan kommer att annonseras via GD och på vår hemsida – så håll utkik!
När vi ändå bokat upp Gasklockorna för att ställa i ordning inför Smakkampen och den stora
Galamiddagen den 16 maj, så passar vi på att använda oss av lokalerna även dagen innan,
d.v.s. den 15 maj. Då kommer vi att anordna ett program där länets kockelever och våra
lokala producenter står i centrum.
Vi kommer att avsluta dagen med ett utlämningstillfälle av Reko-ring Gästrikland, den här
gången vid Gasklockorna och då alltså den 15 maj kl. 17.30 -18.15. Efter Reko-ringen bjuder
vi in våra lokala producenter till ett inspirationspass kring bl.a. logistik och sälj kl. 18.30 21.00 i Stora Retourten på Gasklockeområdet.
Se mera om detta i ramprogrammet nedan.
Mer information och inbjudningar kommer, har du frågor och funderingar så hör av dig!

Med vänlig hälsning
Ann-Helen Persson
Projektledare MatVärden
ann-helen@matvarden.se
073-2006635

Smak av Gävleborg
Föreningen MatVärdens Matkonvent 2018
Program tisdagen den 15 maj:
13.15-17.00 Juniormedaljen
Svenska kockars förening anordnar
kocktävling för elever på restaurangutbildningarna på länets
gymnasieskolor.

Program onsdagen den 16 maj
10.00
Invigning Smakkampen
Landshövding Per Bill

10.15-17.15

pågår hela dagen i Lilla Retourten.

Samtidigt i Stora Retourten

Samtidigt i Stora Retourten

Program för elever vid länets
restaurangskolor:

Program för politiker, tjänstemän,
medlemmar och allmänhet:

- Magnus Nilsson, Fäviken

- Magnus Nilsson, Fäviken

- Jonas Dahlbom, Furuvik?
- Panelsamtal
- Workshop
- Lokala producenter

17.30-18.30

Reko-ring Gästrikland

18.45-21.00

Inspirationspass för lokala
producenter

Smakkampen

- Upphandling
- Att ordna Hållbara event & möten
- Juryledamöter intervjuer
- Lokala producenter
obemannad mässa, intervjuer

18.30

Logistik, köp- och säljplattformar
med HIG, Clip och ev. ICA-handlare.

Guldtjäder-Galan
Bankett i samarbete med GD.
Taste of Sound och Högbo
Brukshotell står för middagsupplevelsen.

Man kan säga att det är 4 arrangemang på samma konvent:
Dag ett den 15/5:
1) Juniormedaljen

2) Producentkväll

Dag två den 16/5:
3) Smakkampen

4) Guldtjäder-Galan

Svenska kockars förening anordnar tävlingen Juniormedaljen.
Samtidigt erbjuder vi aktiviteter i Stora Retourten för elever i
samarbete med restaurangskolorna i regionen.
Inleds med Reko-ring Gästrikland utanför Gasklockorna (säljmöjlighet)
och sedan anordnas ett utbildningspass för våra lokala producenter.

Kocktävling
Samtidigt i Stora Retourten anordnas inspirationspass för politiker,
tjänstemän, medlemmar och allmänhet.
Gala/Bankett i samarbete med Gefle Dagblad (GD) för att lyfta kockar
och restaurangnäringen. Taste of Sound och Högbo brukshotell står
för middagsupplevelsen.

