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Dags att
anmäla
skånska
Matverk!

i sam arbe te me d

Anmäl ditt bidrag på länken:
https://goo.gl/hdwQFl
Sista anmälningsdag: 30 september 2017
Inlämning av produkter senast 17 oktober ( 2 ex av varje)
på Smaka på Skånes kontor på
Minc, Anckargripsgatan 3 i Malmö.
Delfinal och prisutdelning:
19 oktober 2017 16.30–17.30
på konferensen Livsmedelsforum
Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö
Tävlingsledare:
Anna Lind Lewin
anna (at) lindlewin.se
070-656 31 31
Betala anmälningsavgift till bg 5668-1349
1.500 kr för företag över 20 personer, 500 kr för mindre.

GLÖM INTE FYLLA I BESKRIVNING AV ER PRODUKT,

se sidan 3

Juryn bedömmer bidragen enligt följande:
Smak/ätupplevelse 40%
Marknadspotential 15%
Regional koppling 15%
Innovation 15%
Teknik 15%
Vinnarna får, förutom individuellt utvecklingsstöd från Matverks partners,
deltagande vid riksfinalen av Matverk som hålls under Gastronomiska Samtal 2018 i Nyköping.
Läs mer på gastronomiskasamtal.se

följ oss på face book.com /m at ve rkskane

REGLER
tävlingsupp gift

förändringar som ej är tillräckliga

4. Innovation (15%)

Skapa en förädlad produkt som är säljbar på mark
naden (butik, restaurang, torgmarknad, grossist).

• Byte av leverantör av huvudråvara

produkt

• Mindre förändringar av tillverkningsmetod

Vid inlämning av produkten ska även en fullständig
innehållsförteckning lämnas med de tävlandes
underskrifter.

• Borttagande av tillsatser (E-nummer)

• En traditionell teknik som används i ett nytt sam
manhang (råvara, produkt m m)

laget
Laget ska bestå av 2–3 personer. Dessa måste vara
med:
• en råvaruproducent
• en yrkesverksam inom matlagning och/eller en
yrkesverksam inom livsmedelsförädling
En möjlig tredje lagmedlem kan en yrkesverksam
formgivare, förpackningsdesigner eller kommuni
katör.
Lagmedlemmarna ska i väsentlig utsträckning vara
verksamma i det aktuella landskapet eller ha en
privat och stark koppling till bygden.
Samtliga lagmedlemmar får i ej vara verksamma i
samma företag.
Tips! Gör upp inom laget om äganderätten av
produkten/varumärket och hur ni ska fördela kost
nader och framtida intäkter.

råvaror
Lagen ska skapa en matprodukt, ett matverk, där
huvudråvaran ska produceras av deltagande råvaru
producent i landskapet där tävlingen genomförs.
Med huvudråvara avses en råvara som är volymeller smakmässigt avgörande för produktens
karaktär och egenskaper.

tävlingsb i draget
Tävlingsbidraget ska vara framtaget i samarbete
mellan deltagarna i tävlande lag. Undertecknad
ingrediensförteckning ska lämnas (se »Tävlingsuppgift«).

• Miljöcertifiering
• Ändring av produktens form och storlek
Detta är exempel och skall inte ses som en
heltäckande uppställning. Vid tveksamhet kontakta
er regionala tävlingsledning.

avgränsningar
• Produkten ska vara förädlad. Produkter som t ex
mjöl, styckat men ej förädlat kött eller fisk samt ej
smaksatt konsumtionsmjölk, får ej delta
• Produkten ska vara färdig att äta. Om produkten
kräver enklare tillagning som t ex uppvärmning,
upptining, stekning eller kokning, ska detta
ombesörjas av tävlingsledningen
• Produkten ska kunna sättas i produktion.

bedömning/poäng
1. Ätupplevelse (40%)
Detta kriterium är den samlade upplevelsen när
man äter produkten. Vi delar in den i tre separata
delar som var och en ska poängsättas: doft, textur
och smak.
2. Marknadspotential (15%)
marknad

• Produkten har en möjlighet att lyckas på markna
den
• Det finns ett definierat behov av produkten
• Produkten har en profil som kompletterar en
befintlig marknad
• Produkten kommer att skapa en mark
nad

produkten

• Produkten har en regional, nationell och/eller
internationell marknad

För produkt som redan finns på marknaden och är
skapad av det tävlande laget gäller följande:

• Produkten har en tydlig möjlighet inom ett mark
nadssegment som t ex butik /restaurang m m.

ej tillåtet

miljöcertifiering

a. Om produkten funnits ute i mer än 3 månader
till försäljning

• Godkänd certifiering är KRAV, EU-ekologisk och
Svenskt Sigill.

b. Produkten finns till försäljning hos grossist eller
på flera försäljningsställen.

3. Regional koppling (15%)

tillåtet

c. Produkten finns till provförsäljning i enskild
butik/försäljningsställe/restaurang en kortare
period än 3 månader innan tävlingsdag
d. En befintlig produkt som väsentligt har
förändrats får delta. Det är lagets ansvar att visa
att förändringen är tillräcklig för att produkten
ska betraktas som ny

• Råvaran: Råvaran har historisk koppling till land
skapet, typisk för regionen
• Produkten: Tydligt inspirerad av en produkt som
har sitt ursprung i eller är stark förknippat med
landskapet
• Tekniken: Tekniken som används vid
framställning av produkten är unik för regionen
eller har starka kopplingar till regionen
• Produkten har en stark koppling till landskapets
nuvarande gastronomiska identitet som kan vara
präglad av influenser från andra kulturer.

• En traditionell smak som presenteras i en ny
form
• En välkänd produkt som är tänkt att användas på
ett nytt sätt
• Av en känd råvara har det skapats en helt ny och
innovativ produkt (ej känd tidigare)
• Av en okänd råvara har det skapats en produkt.
förpackning

• Lagen kan presentera en färdig förpackning eller
en förpackningsidé
• En välkänd produkt förpackad på ett oväntat sätt
• En helt ny förpackning/förpackningside.́
5. Teknik (15%)
Är det en omsorgsfullt och yrkesskickligt produce
rad produkt i bemärkelsen att produkten ett resultat
av ett gott hantverk?
•••

gastronomiskt forum
och priscermoni
Vinner ni regionfinalen blir hela laget bjuden att
delta vid Gastronomiskt Forum i Nyköping, januari
2016.
Där träffas representanter från hela Matsverige
för att under två dagar föra viktiga matsamtal.
Här bjuds på många möjligheter att knyta nya
kontakter.
Dessutom bjuds ni på galamiddag och möjligheten
att på plats få uppleva den spännande
prisceremonin när 2016 års riksvinnare
tillkännages.

Beskrivning av produkt
Laget
Laget består utav:
Bakgrund?
Kontaktuppgifter till samtliga:

Smaken
Varför har ni valt att utveckla just denna produkt?
Hur uppstod idéen?

Beskriv marknaden
Vem är kunden?
I vilka sammanhang ska den konsumeras?
Var ska produkten säljas?
När kommer produkten att lanseras? Hur?

Pris
Vilket pris har ni satt?
Finns liknande produkter?
Vilka andra produkter konkurrerar ni med?

Förpackning, funktion och design
Funktion
Design
Hållbarhet

Produktion
Hur ser produktionen ut?
Beskriv volym och tillvägagångssätt

Regional koppling
Hur är råvaran och produkten förankrad i Skåne?

Innovation
På vilket sätt är produkten innovativ?

Frågor? Kontakta tävlingsledare Anna Lind Lewin 070-656 31 31 eller anna (at) lindlewin.se

