Norrland!

(Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Sápmi)
viktigt gastronomiskt samtal

inbjudan

Gastronomisk identitet
– motor i lokal utveckling, nära dig!

välkommen till ett seminarium där vi undersöker hur gastronomisk
identitet blir motor i lokal och regional utveckling. Låt oss tillsammans
påbörja resan mot ökad regional stolthet och medvetenhet! Till gagn för
lokal, regional och nationell utveckling av så väl kultur, matbransch som
besöksnäring.
vi skall tillsammans samtala om gastronomisk identitet och vilka
mathistorier som är era egna och hur de skall berättas. På plats finns
specialister för att ge exempel på och metoder för utveckling av regional
mat och gastronomisk identitet.
datum:		 11 november
plats:
Folkets Hus, Umeå (sal Brage)
kostnad:		 Utan kostnad (anmälan är bindande och vid ej anmäld 		
		 frånvaro debiteras 300 kr)
övrigt:		 Ingår förstärkt morgonkaffe och lunch
deltagare: Matbranschen, besöksnäringen, kulturella och kreativa
		 näringar, berörda tjänstemän
anmälan:		 Senaste 6 november till ella.matprat@bredband.net,
		 070–244 42 21 (begränsat antal platser)
Skicka gärna denna inbjudan vidare till andra som kan vara intresserade.

program

Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 Umeå

Norrland!

(Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Sápmi)

program
08.30–09.00

Morgonkaffe med smörgås

09.00–09.05

Välkommen hälsar landshövding Magdalena Andersson

09.05–10.00

Uppdraget!
Anna Hegethorn, Projektledare Jordbruksverket		
Vad har vi?
Charlotte Backman, Hushållningssällskapet Skaraborg/
Odd Nygård, Asili AB
Vad tjänar vi?
Lena Mossberg, professor Göteborgs Universitet
Vad smakar det?
Åsa Öström, professor Örebro Universitet

10.10–10.30

Du väljer vilken av dagens inledare du vill träffa och
samtalas med

10.35–11.05

Du byter grupp och väljer en ny inledare för fortsatt samtal
Fruktstund/kaffe

11.15–12.00

Vilka är vi? Hur skall vi utveckla våra mathistorier?
(Vi delar upp oss för samtal)

12.10–12.50

Vad har vi talat om i grupperna?

12.50–13.00

Tack för idag. Nu går vi vidare till lunch.

processledare Hans Naess, Gastronomiska Samtal

”Utan stolthet bygger vi ingen gastronomisk identitet av värde”
jordbruksverket driver nu ett arbete som skall stärka stoltheten över och bygga
kunskap om den regionala gastronomiska identiteten. Regionala specialiteter kartläggs, våra
traditionella arter och sorter av växter och djur lyfts fram ur arkiven, dess smaker och gastronomiska egenskaper undersöks. Kunskap samlas in och allt görs tillgängligt så att många
kan delta i arbetet.
Läs mer http://matlandet.se/taggar/gastronomiska-regioner/
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