Välkommen till Residenset i Härnösand för en dag om

matkulturen som mål och medel för tillväxt
Den 10 februari arrangeras seminariet ”Matkultur som mål och medel för tillväxt i
Västernorrland”.
Mat med historia, lokal mat och mattraditioner har i ökande utsträckning blivit allt viktigare
konkurrensmedel för att främja tillväxt och besöksnäringen över hela vårt avlånga land. Under
2014 har därför Hushållningssällskapet och Södertörns Högskola med stöd av Länsstyrelsen och
Landstinget tillsammans genomfört en kartläggning av länets kulinariska arv, samt en förstudie
om hur vi kan gå tillväga med att bygga en plattform för tillväxt utifrån maten och matkulturen.
Under seminariet kommer förstudien att redovisas och en plattform för det framtida arbetet
utifrån matkulturen att presenteras. Dagen bjuder även på inspirerande presentationer om vårt
kulinariska arv och av Västernorrlands Smakatlas, den hemsida där gamla recept på produkter
och rätter, berättelser och annat intressant kommer att finnas fritt tillgängliga för alla
intresserade. Under dagen kan du också få en provsmakning av vårt kulinariska arv.
Vi inbjuder berörda organisationer och myndigheter, representanter för media och dig som är
mathantverkare, lantbrukare, krögare, livsmedelsproducent, eller på annat sätt aktiv inom
livsmedelsbranschen eller besöksnäringen i länet.
Seminariet äger rum på residenset i Härnösand tisdagen den 10 februari 2015 kl. 10.00 - 15.00
Anmäl dig senast tisdagen den 3 februari till Kerstin Kåren, kerstin.karen@augeri.nu
OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Program
10.00 - 10.15

Fika

10.15 - 10.30

Välkommen
Sten-Olov Altin, t.f. landshövding

10.30 - 10.45

Förstudien - Höga Kusten en möjlig kulinarisk region
Jonny Lundin och Kerstin Kåren, projektledare

10.45 - 11.15

Regional mat en affärsmöjlighet
Maarja Edman, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

11.15 - 13.15

Vårt matkulturarv, inklusive provsmakning och
traditionellt kaffebord
Barbro Uhlin, matkreatör

13.15 - 14.15

Västernorrlands Smakatlas
Paulina Rytkönen, Södertörns Högskola

14.15 - 14.45

Regionens galjonsprodukter
Kerstin Kåren, Matambassadör Ångermanland

14.45 – 15.00

Summering av dagen
Anders Segebo, VD Hushållningssällskapet

Välkomna!

