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Finländska mataktörer nominerade
till det första nordiska matpriset
Vem är Nordens bästa mathantverkare? Vem är Nordens bästa
matentreprenör? De slutgiltiga
vinnarna av Embla-mattävlingen
utses i augusti, men redan nu
är de nordiska ländernas representanter nominerade till de
sju tävlingskategorierna. Till
de finländska nominerade hör
bland andra Thomas Snellman
med REKO-modellen i kategorin
Matentreprenör samt Malmgård
i Lovisa i kategorin Råvaruproducent.
I Finland inkom totalt 20 anmälningar till Embla-tävlingens sju kategorier. Totalt har det till tävlingen

inkommit 185 anmälningar från alla
de nordiska länderna.
Information om de sju nominerade från alla de nordiska länderna
och om det nya nordiska matpriset
Embla finns på emblafoodaward.
com.
Den finländska juryn som har utsett Finlands sju nominerade bestod
av Seija Ahonen-Siivola (överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet,
matavdelningen), Katja Bäcksbacka
(matjournalist, Helsingin Sanomat),
Seija Kurunmäki (direktör, Elostiftelsen) och Heidi Siivonen (ungdomsombudsman, MTK unga) med
Anni-Mari Syväniemi (matkulturombudsman, MTK) och Mia Wikström
(informatör, SLC) som sekreterare.
– Vi gläder oss att så många goda
sökande från olika delar av Finland

anmälde sig till Embla-matpriset.
Det finns all orsak att fortsätta att
synliggöra det finländska kunnandet, maten och produkterna såväl
i Norden som internationellt, konstaterar SLC:s informatör Mia Wikström och MTK:s matkulturombudsman Anni-Mari Syväniemi.

Hedersomnämnande
till Marthaförbundet
Finlands Embla-jury beslöt även att
ge Finlands svenska Marthaförbund
rf ett särskilt hedersomnämnande
för sitt aktiva deltagande i Emblatävlingen och för utmärkt innovativ verksamhet för matfostran som
främjar hållbar utveckling.
Embla är den första nordiska
mattävlingen
någonsin.
Bakom tävlingen står de nordiska

lantbruksorganisationerna, bl.a. SLC
och MTK, vilka är en del av Nordiska
Bondeorganisationers
Centralråd
NBC.
Embla-matpriset hyllar det finaste
i det nordiska köket; råvaror, livsmedel, produktionsmetoder och de
proffs som står bakom maten. Embla är ett prioriterat projekt av Ny
Nordisk Mat och har finansierats av
Nordiska Ministerrådet.
Den 23 augusti möts de nordiska
länderna i en samnordisk jury för
att utse Embla-vinnarna i respektive
tävlingskategori. De sju Embla-vinnarna belönas vid det danska miljö- och matministeriets toppmöte,
”Better food for more people” den 24
augusti i samband med Copenhagen
Cooking i Köpenhamn.

Finlands nominerade till Embla-priserna
• Mathantverkare 2017: Järki särki och företagare Marja Komppa, vars fiskförädlingsföretag i Korpilahti tillverkar fiskkonserver av mört.
• Råvaruproducent 2017: Malmgård Egendom och jordbrukare Henrik Creutz,
som i Lovisa odlar och förädlar ekologiskt spannmål samt har inriktat gårdens
verksamhet på matturism.
• Mat till många 2017: St. Michels stads mat- och renhållningstjänst, som
dagligen erbjuder måltidstjänster i daghem, skolor, servicehem och personalrestauranger i St. Michels-området.
• Matkommunikatör 2017: Webbsidorna och evenemangen för matsvinnkampanjen Saa Syödä!, Motiva Oy.
• Matdestination 2017: Majatalosta majataloon-utfärderna, som hör till en
gemensam produktfamilj i samarbete mellan fem värdshus i Norra Karelen.
• Matentreprenör 2017: Thomas Snellman, utvecklare av REKO-handelsmodellen för närmat samt primus motor för att sprida REKO-modellen.
• Mat till barn och unga 2017: Det av yrkesköksexperterna, Ammattikeittiöosaajat ry, utvecklade modellerna för och beviljade Skolmatdiplomet och
Smakalfabetet-diplomet.

BODVÄGGEN – HÄNDELSEKALENDER
Bodväggen är avsedd för meddelanden från förbund
och lokalavdelningar samt i vissa fall närstående
organisationer. Meddelanden man vill ha införda kan
skickas till e-postadressen: redaktion.lf@slc.fi.

FÖRBUNDEN
SLC
• Är du intresserad av ekologisk produktion? Projekt
EkoNu! har samlat ihop och publicerat en informationssida, Bli ekoproducent, på projektets hemsida
www.ekonu.fi/bli-ekoproducent/ till dig som funderar
på en omläggning till ekologisk produktion, eller
söker mer information om ekoproduktion.
• Följ SLC på Facebook (www.facebook.com/SLC.fi),
Twitter (https://twitter.com/SLC_lantbruk) och Instagram (#bondenbehovs).
SLC Nyland
• Kosläpp och öppen gård på Koskis Gård lördag 13.5
kl.12-16. För närmare info se http://koskis.fi/lehmaloikka/.
• Kosläpp och öppna dörrars dag på Rilax Gård på

lördag 13.5 kl.13-15. För närmare info se https://www.
facebook.com/events/1385029304896821/

EVENEMANG

FINLAND
26-28.5 Åland Grönskar (http://alandgronskar.ax)
9-11.6 Masiinamessut, Honkajoki (www.masiinamessut.fi)
14-17.6 Farmari, Seinäjoki (www.farmari.net)
6.7 Västankvarn fältdag, Ingå (www.nsl.fi/faltdag)
17-19.8 Lepaa 2017, Hattula (www.lepaa.fi)
1-2.9 Silva skogsmässa, Joensuu (www.silvafair.fi)
• Info- och planeringstillfälle för den nyländska
22-24.9 Skördefesten på Åland (www.skordefest.ax)
avdelningen på Delikatessernas Finland 2017 hålls
27-29.9 Bioenergia 2017, Jyväskylä (www.bioenergia23.5 kl.10-12 på Laurea i Alberga, Gamla landsvägen 9. messut.fi)
Närmat från Nyland-projektet ansvarar för planering12-14.10 Koneagria, Tammerfors (www.koneagria.fi)
en och förverkligandet av det nyländska landskapstältet. Anmälan till tillfället: https://elomake3.laurea.
UTOMLANDS
fi/lomakkeet/14221/lomake.html, tilläggsuppgifter:
25-27.5 Maskinexpo, Stockholm (www.maskinexpo.se)
lahiruoka@laurea.fi eller tel. 040-5006028.
25-27.5 Elmia Game Fair, Jönkping (www.elmia.se/
gamefair)
• Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC7-10.6 Elmia Wood, Jönköping (www.elmia.se/wood)
medlem kan du kontakta någon av de blankettombud 28-29.6 Borgeby Fältdagar, Lund (www.borgebyfaltdasom lokalavdelningarna inom SLC Nyland har utsett.
gar.se)
Kontaktuppgifter för lokalavdelningarnas blankettom- 5-6.7 Brunnby Lantbrukardagar, Västerås (www.
bud 2017 hittas på slc.fi och nylandsbygd.fi.
brunnbylantbrukardag.se)
• Infotillfälle om stöd för företag och företagsgrupper
22.5 kl.16.30-19.00 på Posintra i Borgå. På plats finns
representanter för SILMU rf, Posintras utvecklingschef
Antti Vaittinen och företagsrådgivare Auli Teppinen
från Pro Agria. Tillställningen är tvåspråkig. Anmälan
och närmare info via www.nylandsbygd.fi.

