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Inbjuder	  till	  minisymposium	  om	  
	  

Regionala	  specialiteter	  och	  utsocknes	  
råvaror	  –	  går	  det	  ihop	  eller	  blir	  det	  lök	  

på	  laxen?	  	  
	  

Halmstad	  Slott	  6	  november	  2014	  kl.	  15.00	  –	  
18.00	  

	  
Inom	  de	  skåneländska	  landskapen	  och	  i	  övriga	  Sverige	  finns	  ett	  utbud	  av	  traditionell	  
landskapsmat,	  regionala	  specialiteter	  och	  en	  regional	  matkultur	  som	  ofta	  vuxit	  fram	  ur	  
unika	  platsbundna	  geofysiska	  förutsättningar,	  terroir.	  Råvaror	  med	  unik	  karaktär	  från	  
ett	  specifikt	  område	  kombinerat	  med	  historiska	  traditioner	  och	  hantverksskicklighet	  
har	  blivit	  starka	  signum	  för	  många	  landskap	  och	  dess	  matkultur.	  
	  
Intresset	  för	  mat	  med	  ett	  tydligt	  ursprung	  och	  regional	  matkultur	  är	  på	  stark	  
frammarsch.	  Samtidigt	  minskar	  tillgången	  på	  vissa	  av	  de	  ursprungliga	  råvarorna	  som	  i	  
vissa	  fall	  ersätts	  av	  liknande	  råvaror	  från	  andra	  regioner	  och	  även	  från	  andra	  länder.	  
Speciellt	  tydligt	  är	  detta	  för	  fisk	  och	  skaldjur.	  
	  
Ett	  exempel	  är	  Halland	  och	  laxen,	  den	  kanske	  främsta	  symbolen	  för	  landskapet	  och	  dess	  
matkultur.	  Tillgången	  av	  vild	  lax	  från	  hav	  och	  åar	  är	  starkt	  begränsad	  i	  förhållande	  till	  en	  
ökad	  efterfrågan	  av	  förädlade	  regionala	  specialiteter	  av	  lax.	  	  
	  
Akademiledamöterna	  Martin	  Ragnar	  och	  Stefan	  Holmström	  hjälper	  oss	  att	  reda	  ut	  
begreppen.	  	  	  
	  
Program:	  
	  

• Hallands	  Landshövding	  Lena	  Sommestad	  inleder	  med	  att	  välkomna	  deltagarna	  
till	  Landshövdingeresidenset,	  Halmstad	  Slott.	  

	  

• ”Vad	  är	  Regional	  Matkultur”.	  Martin	  Ragnar,	  Akademiledamot	  och	  författare	  ger	  
sin	  syn	  på	  saken.	  Hans	  senaste	  bok,	  Regional	  Matkultur	  -‐	  ”Terroir	  i	  Matlandet	  
Sverige”	  handlar	  bland	  annat	  om	  detta.	  	  
	  

• Stefan	  Holmström,	  hedersledamot	  i	  Skåneländska	  Gastronomiska	  Akademien,	  
ledamot	  i	  bl.a.	  Hallands	  Laxagille	  och	  Hallands	  Matakademi.	  Stefan	  berättar	  om	  
lax,	  beredning	  och	  kvalitet	  ur	  ett	  gastronomiskt	  perspektiv.	  	  
	  

• Bedöm	  själv!	  Gastronomisk	  presentation	  från	  laxförädlare	  och	  kockar	  i	  
Skåneland.	  	  Provsmakning	  och	  diskussion.	  	  
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Inbjudan	  riktar	  sig	  till	  Akademiledamöter,	  medlemmar	  i	  Vänföreningen	  samt	  till	  
speciellt	  inbjudna	  gäster.	  	  	  
	  
Anmälan	  sker	  till	  kassör	  Ulla-‐Britt	  Lentelius	  per	  e-‐post	  (ulla-‐britt.lentelius@telia.com)	  
eller	  telefon	  (0709-‐945900)	  senast	  22	  oktober.	  Deltagarantalet	  är	  begränsat	  till	  50	  
personer.	  Deltagande	  i	  seminariet	  är	  kostnadsfritt,	  men	  en	  avgift	  på	  200	  kr	  tas	  ut	  för	  
deltagare	  som	  uteblir	  efter	  anmälan.	  	  	  	  
	  
Halmstad	  Slott	  ligger	  på	  den	  västra	  åkanten	  av	  ”Laxaån”	  Nissan,	  på	  gångavstånd	  ca	  800	  
meter	  från	  Halmstad	  Centralstation.	  Tågresa	  från	  Malmö	  tar	  ca	  1	  t	  50	  min	  och	  trafikeras	  
av	  både	  Öresunds-‐	  och	  SJ-‐tåg.	  
	  
Välkommen!	  
	  
Eva	  Tornberg,	  Preses	  
	  
Hans	  Bergsten,	  Akademiledamot	  (kontakt	  för	  ytterligare	  information,	  
hans.bergsten@regionhalland.se,	  070-‐796	  45	  95)	  
	  

	  
Symposiet	  genomförs	  i	  samarbete	  med:	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


