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	   Academia	  Gastronomica	  Scaniensis	  	  

Skåneländska	  Gastronomiska	  Akademien	  introducerar	  

ÄPPELKAKANS	  DAG	  

	  

Minisymposium	  för	  den	  skåneländska	  äppelkakans	  tradition	  och	  utveckling	  

Äpplet	  har	  kulturhistoriskt	  sett	  haft	  en	  stor	  betydelse	  för	  den	  skåneländska	  matkulturen	  vilket	  inte	  
minst	  manifesterats	  i	  drycker	  och	  i	  den	  skånska	  äppelkakans	  olika	  varianter.	  	  Vi	  genomför	  nu	  ett	  
minisymposium	  kring	  den	  unika	  skånska	  äppelkakan	  med	  mål	  att	  visa	  på	  olika	  möjligheter	  att	  inom	  
ramen	  för	  den	  traditionella	  desserten	  utveckla	  varianter	  av	  hög	  gastronomisk	  kvalitet,	  och	  
introducerar	  samtidigt	  ”Äppelkakans	  dag”!	  Vid	  eventet	  medverkar	  10	  kvalificerade	  restauratörer	  i	  
Skåneland.	  Symposiet	  inleds	  med	  några	  korta	  föredrag	  kring	  den	  skånska	  äppelkakan	  och	  kring	  
skåneländska	  äppelsorter	  varefter	  samtliga	  äppelkakebidrag	  presenteras.	  Symposiet	  kommer	  att	  
dokumenteras	  i	  form	  av	  en	  publik	  guide	  som	  berättar	  om	  äppelkakan	  i	  Skåneland	  och	  visar	  vägen	  till	  
några	  av	  de	  platser	  där	  den	  serveras.	  

Minisymposiet	  äger	  rum	  14	  november	  2013,	  kl.	  13-‐16	  på	  Vellinge	  Gästis,	  och	  är	  öppet	  för	  
Skåneländska	  Gastronomiska	  Akademiens	  medverkande	  restauratörer,	  ledamöter,	  medlemmar	  i	  
vänföreningen	  samt	  övriga	  inbjudna.	  	  

Program	  

13.00-‐13.15	   Den	  skåneländska	  äppelkakan	  och	  dess	  tillbehör	  –	  Jan	  Hedh	  

13.15-‐13.30	   Äpplet	  i	  Skåneland	  –	  historik	  och	  sorter	  –	  Kimmo	  Rumpunen	  

13.30-‐15.30	   Gastronomisk	  presentation,	  dokumentation,	  provsmakning	  och	  diskussion	  kring	  olika	  
äppelkakevarianter	  –	  Medverkande	  restauratörer	  m	  fl.	  

15.30-‐16.00	   Kaffe	  med	  äppelkaka	  

	  

Anmälan	  

Anmälan	  sker	  senast	  den	  11	  november	  till	  kassör	  Ulla-‐Britt	  Lentelius	  via	  e-‐post	  (ulla-‐
britt.lentelius@bredband.net).	  Deltagande	  är	  kostnadsfritt	  men	  en	  avgift	  på	  50	  kronor	  tas	  ut	  om	  du	  
uteblir	  efter	  anmälan.	  Antalet	  deltagare	  är	  begränsat	  till	  50	  personer.	  	  Frågor	  besvaras	  av	  Per-‐Olof	  
Hegg,	  preses	  (0709-‐469995)	  eller	  Kimmo	  Rumpunen,	  sekreterare	  (044-‐265833).	  

	  

Välkomna	  till	  ett	  intressant	  event	  med	  spännande	  smakupplevelser!	  


