SM I UTOMHUSMATLAGNING

16 SEPTEMBER 2017, BILLINGEN SKÖVDE

SWEDEN OUTDOOR FESTIVAL
Sweden Outdoor Festival arrangerades för första gången 2016. Detta blev startskottet för ett mycket lyckat evenemang med
utställare, prova-på-aktiviteter, förläsningar, tävlingar och SM i utomhusmatlagning. Festivalen hade cirka 5 000 besökare
och i september är det dags igen. Billingen med sin storslagna natur och fantastiska friluftsområde är den självklara platsen!

SM I UTOMHUSMATLAGNING
SM i utomhusmatlagning arrangerades för första gången 2016. Det blev en lyckad tävling med många deltagare och besökare.
Tillsammans med festivalens övriga delar skapas ett unikt evenemang. Nu laddar vi inför 2017 och hoppas du gör likaså!
SM i utomhusmatlagning vill lyfta utomhusmatlagningen samt lokala råvaru- och livsmedelsproducenter som finns i
området. Skaraborg är tack vare sitt stora skafferi den naturliga tävlingsplatsen.
Tävlingen är publikvänlig med en konferencier som lotsar och engagerar publiken genom tävlingens moment och
fortlöpande intervjuar lagen.
Lagen består av 2-3 deltagare som har tre timmar på sig att tillaga en trerätters meny över öppen eld på Muurikka och
Trangiakök. I menyn ingår förrätt, varmrätt och dessert som ska tillagas till sex normalportioner. Råvarukorgens innehåll
kommer från lokala livsmedelsproducenter.
De tävlande komponerar sin meny och får välja fritt utifrån råvarulistan. Samtliga råvaror behöver inte ingå i menyn. Som
deltagare får man inte ta med något förberett, all mat ska tillagas på plats. Deltagarna plockar till sig de mängder de behöver
till sin meny. Viss råvara är begränsad till 600 gram. Råvaror och utrustning ska deltagarna plocka till sig innan tävlingstiden
börjar. All mat serveras på takspån. Storlek ca 30 cm x 13 cm, eller djup tallrik 17 cm x 17 cm.

RÅVARULISTA & PRODUCENTINFORMATION
Produkterna i råvarulistan är utvalda då de är varsamt producerade, håller en hög kvalitet samt är lokalt producerade.

Råvaror

Märkning*

Producent

Kontaktperson

Wrågården bisonfärs 600g

SpV & EU-eko

Wrågården

Henrik Alexandersson

Hel kyckling Rowan Ranger
cirka 2kg

SpV

Adelsåsen

Niklas Persson

Gös Hel fisk 1½-2kg

SpV

Vänerlöjrom

Michael Nylander

Ostron från Grebbestad 6 st

SpV

Everts Sjöbod

Pär Karlsson

Siktat mjöl Ölands Lantvete
Spelt kross
Spelt helkärna

SpV, KRAV & EU-eko

Wästgötarna

Per Fredriksson

Potais Amadin
Morot Nantes
Palsternacka White Spear
Kålrot Wilhelmsburger
Rödbetor Libro
Spetskål Caraflex
Grönkål Afro
Persilja Gigante d Italia
Gul lök Hysky

KRAV & EU-eko

Lugnåsbergets ekogrönt

Magnus Larsson

Ost Wrångebäck
Ost Tegel
Ost Almnäs 1 liter
Ost Ano 1225

SpV, KRAV & EU-eko

Almnäs Bruk

Kerstin Johansson

Kallpressad rapsolja

KRAV & EU-eko

Skeby Gårdar

Niklas Lundberg

Söråsen

Karin Sevebro

Chili färsk Hot Lemon
Chili färsk Jalapeño
Chili torkad i pulver Esplette
Ägg

KRAV & EU-eko

Moster Susannes ekoägg

Susanne Johansson

Äpplen Bramleys och Katja
Äpplemust
Färskpressad must av äppelkart från Verjus
Äppelcidervinäger

SpV, KRAV & EU-eko

Bramleys

Joakim Holgersson

Kalvdans

SpV

Kullings Kalvdans

Eva Vikingson

Honungshuset

Kristina Sandberg

Qvänum Mat & Malt

Claes Wernerson

Svamp - gul trumpetsvamp
och trattkantarell
Thip timjan
Vattenkrasse
Indiankrasse blad
Ängssyra
Dansk körvel

Austad gård via
Grönsakshuset i Skövde

Rikard Hallberg

Grädde,
Smör,
Crème fraiche,
Standard mjölk
Gräddfil
Ost Biskop

Falköpings Mejeri

Patrick Kunst

Bakpulver, Salt, Svartpeppar

Övrigt

Honung
Ängsbrygd honungsbaserad
torr lättöl
Annikas Amber 2.8 folköl
bärnstensfärgad

SpV, KRAV & EU-eko

Märkning
SpV - Smaka på Västsverige, ett varumärke som står för absolut högsta kvalitet.
KRAV - KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat.
EU-eko - EU’s gemensamma märkning för ekologiskt jordbruk.
*

PRAKTISK INFORMATION OM SM I UTOMHUSMATLAGNING
TIDER
Kl 09.00-09.30 är det obligatorisk tävlingsinformation. Första start är kl 9:30, ett lag
startar åt gången med 15 minuters mellanrum. Detta innebär att det första laget
serverar sin meny till juryn kl 13.00. Nästa lag kl 13.15 o.s.v.

UTRUSTNING
Varje lag står för sina egna handredskap såsom:
•
•
•
•
•

Knivar
Vispar
Skopor
Slevar
Tänger

•
•
•
•
•

Skalare
Stekspadar
Slickepott
Smakskedar
Matlagningstermometer

Vi vill inte tillåta för mycket redskap då redskapen inte ska vara avgörande för
resultatet, det är din kunskap som sätts på prov! Av denna anledning ska domarna ha
möjlighet att få se och godkänna medtagna redskap.

ÖVRIG UTRUSTNING & MATERIAL
Övrig utrustning som gäller för själva matlagningen är följande:
•
Muurikka 48 cm
•
Muurikka Paella 40 cm
•
Muurikka kastrull 4,6 L
Utrustningen som gäller för matlagningen är utrustning som varje lag ska använda.
Trangiakök med tillhörande sprit finns också att nyttja liksom träskärbräda samt några
extra takspån som kan användas som lite mindre skärbrädor. Övrig utrustning som
bleck, bunkar, silar och plasthinkar finns att låna på plats i begränsat antal per lag.
Varje lag får färskvatten i dunk till sin tilldelade station. Påfyllning av dessa ansvarar
deltagarna själva för under tävlingen. Hygien- och rengöringsutrustning kommer att
finnas. Ved till eldarna tillhandahåller tävlingsorganisationen.

JURY & BRANSCHRIKTLINJER
Domarna bedömer smak, presentation, komposition, mise en place, hygien, handlag
och ekonomi/svinn, där smak har ett högre omräkningstal. Vid tidsfördröjning sker
poängavdrag. Branschriktlinjer för utomhusmatlagning bifogas lagen vid anmälan.
Med reservation för ändringar och kompletteringar.

INTRESSEANMÄLAN & KOSTNAD
Antalet deltagande lag är begränsat till 14 stycken. Att delta i tävlingen kostar 1 000
kronor (inkl. moms) per lag.
Intresseanmälan görs på swedenoutdoorfestival.se.

FRÅGOR
Vid frågor om intresseanmälan kontakta:

Vid allmänna frågor om tävlingen kontakta:

Lotta Stigsdotter Billingens Fritidsområde EF
E-post: lotta.stigsdotter@billingen.nu
Mobil: 070-398 95 63

Sven-Erik Larsson Lokalproducerat i Väst
E-post: svenerik@lpiv.se
Mobil: 072-231 46 88

Sweden Outdoor Festival & SM i utomhusmatlagning arrangeras av:

I samarbete med: MattiasMat, Grönsakshuset & Turistrådet Västsverige

