
Länsstyrelsen Kalmar län

INBJUDER

Restaurangelever i Kalmar län 
Matidentitet är ett uttryck som skapar samtal och diskussioner, ger oss olika 
infallsvinklar och där alla kan vara med. Mat är ett inkluderande samtal, väder och mat 
kan alla prata om och ha en relation till.

Den tävlingsfinal som var tänkt till den 15 september flyttas fram till onsdag den 10 
februari 2021 på grund av Coronapandemin. Här kommer en uppdaterad inbjudan.

Länsstyrelsen Kalmar län utlyser en tävling för elever på länets restaurangskolor. En tävling 
för att ta fram nya recept som bygger på vår regionala matidentitet och där man kan hämta 
influenser från andra länder, utgå från gamla recept och ge dem en ny touch eller helt enkelt 
komponera någon ny rätt. Tävlingen ska utgå från Kalmar läns regionala terroiratlas – Smaken 
av östra Småland och Öland.

Varje skola får lämna in recept på max fem varmrätter och fem desserter. Recepten kommer 
sedan att sammanställas i ett häfte, som kommer att tryckas upp och spridas på olika sätt.

Den 10 februari bjuder vi in alla länets restaurangelever tillsammans med sina lärare, till en 
träff med matinspiration, nya smaker och mycket annat. Vi kommer att vara på Oskarshamns 
Restaurangskolas lokaler, på Oscarsgymnasiet.



Den 10 februari blir den stora dagen då ett antal utvalda recept kommer att lagas av eleverna 
och sedan serveras rätterna till den välmeriterade juryn. Vinnare kommer att utses i de olika 
kategorierna, varmrätt och dessert. Priser kommer att delas ut!

Juryn kommer att bestå av bland annat Karin Fransson tidigare Hotell Borgholm, Sara 
Hedblom Restaurangchef på Astrid Lindgrens Värld, Landshövdingen från Länsstyrelsen samt 
representant från Svenska kockars förening.

Dagen börjar tidigt och rätterna som valts ut ska lagas och serveras, exakta tider återkommer 
vi med. Vi avslutar dagen ca 16.30.

Recepten ska:
 Innehålla råvaror från regionen i största möjliga utsträckning.
 Vara en varmrätt eller dessert
 Kompletteras med en berättelse, om rättens ursprung, historia eller annat, samt 

beskriva rättens koppling till Kalmar läns terroiratlas.
 Vara väl provade så att de går att laga.

Intresseanmälan har redan gjorts från skolorna och vi hoppas att ni fortfarande vill vara 
med.

Recepten ska vara inlämnade senast den 15 december bifogade med namn på designern, 
skola man går på, ansvarig lärare, mailadress och ett telefonnummer. Och med ett 
godkännande från skolan och eleven att recepten får användas och tryckas av Länsstyrelsen 
Kalmar län. Vi kommer att ta fram en blankett för godkännandet.

                                              MYCKET LYCKA TILL!

Intresseanmälan och inlämning av recept görs digitalt till: rose-marie.winqvist@lrf.se

Eventuella frågor till Rose-Marie Winqvist antingen via mail eller telefon 0761-47 06 03.

Viktiga datum
Inlämning av recept: senast den 15 december 2020, max fem varmrätter och fem desserter 
per skola
Final: den 10 februari 2021

Kontaktperson länsstyrelsen
Lillemor Jonsén, projektkoordinator
Telefon/mobil 010-223 83 20
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