Skördefesten, Våffelrakan och Åland100 tävlar om att bli bäst i Norden
Tillsammans med Västerro, Prästkragen och Öfvergårds representerar de
Åland i Nordic Food Awards.
Det här året har Embla Food Awards fått rekordmånga nomineringar, 370 st i hela Norden varav 25 på Åland.
Det är tydligt att nordisk mat väcker intresse. Konkurransen i Norden är tuff och att vara den främsta inom
produktion, mathantverk, destination, kommunikation, entreprenör eller den som introducerar barn och unga
till en rik nordisk matkultur ger plats i ett hedrande startfält. Det nordiska köket är känt för sina rena smaker
och kompromisslösa produktion vilket gjort benämningen «nordisk mat» till en kvalitetsstämpel långt utanför
våra egna geografiska gränser.
-

Med Embla stärker vi den gemensamma nordiska matidentiteten och hyllar de som står bakom
maten, säger Bjørn Gimming, från Norges Bondelag som står för värdskapet i årets tävling.

I mars firar vi den nordiska maten under en storslagen prisutdeling i Oslo.
De som representerar Åland är:
• Nordisk råvaruproducent – Västerro/ Anders Westerberg
• Nordisk matentreprenör – Våffelrakan/ Michaela Eckerman och Jack Mattson
• Nordisk mathantverkare – Öfvergårds/ Anna och Jan Alm
• Nordisk matkommunikatör - Åland 100/ Tiina Björklund
• Nordisk matdestination - Skördefesten på Åland/ Ida Wester
• Nordisk mat till barn och unga - Jessica Eriksson/ Daghemmet Prästkragen
De åländska kandidaterna är utvalda av en lokal jury bestående av Harriet Strandvik, Sue Holmström, Tage
Eriksson och Karin Rosenberg-Brunila. De nominerade utvärderas enligt kriterierna inspirerande, hållbar, unik,
ärlig och inte minst nordisk. På hemsidan emblafoodaward.com kan du se de övriga kandidaterna från Norden.
Tidigare vinnare från Åland är Michael Björklund samt bland de andra nordiska länderna, Geitmyra
Matkultursenter, Claus Meyer, Bondens Skafferi och Reko Finland.
Råvaruproducenterna står bakom tävlingen
De sex olika lantbruksorganisationerna står bakom tävlingen som även stöttas av Nordiska Ministerrådet och
är en del av Ny Nordisk Mat III programmet. Ålands Producentförbund koordinerar den åländska uttagningen.
Norges Bondelag är värd när priserna delas ut i Oslo i början av mars 2022. Detta blir tredje gången Embla
Food Awards delas ut.
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