Foreningen Kulinarisk Sydfyn indbyder hermed til deltagelse i

Foreningen Kulinarisk Sydfyns formål er bl.a. ”at synliggøre og markedsføre regionale råvarer,
producenter og spisesteder”
Foreningen har de sidste 19 år afviklet Fødevaremarked i Svendborg den sidste hele weekend i
juni. I 2018 deltog 120 udstillere og markedet blev besøgt af ca. 12.000 gæster fra såvel ind,
som udland.
Alle aktiviteter foregår i pavilloner og telte i Svendborg Midtby.
Formål med ”Nordens Ost”
Danmark og de øvrige nordiske lande har, og har haft, en varieret og mangfoldig kultur indenfor
fremstilling af oste. Denne kultur er kommet til udtryk igennem de håndværksmæssige
traditioner indenfor ostefremstilling samt naturligvis gennem de enkelte oste.
Formålet med ”Nordens Ost” er at medvirke til at sætte fokus på disse ostes mangfoldighed af
dufte, smag og konsistens samt de håndværksmæssige traditioner, der ligger til grund for
fremstillingen, med et håb om, at folk ikke glemmer disse ting og at kvaliteten og håndværket
får den plads i dagligvarehandelen som den fortjener!

Tid for sted og bedømmelse i 2019
Fredag den 29. juni kl. 15.00 ved Borgerforeningen i Svendborg
Midtby.
Kontakt Mikael Hansen, tel. +45 60 22 27 82,
mail kontakt@kulinarisksydfyn.dk.
Af hensyn til registrering og temperering af ostene skal disse
være fremsendt til Mikael Hansen, Ryttervej 65, 5700 Svendborg
– mærket NORDENS OST – senest tirsdag den 25. juni 2019.
Der skal fremsendes max. 1-2 kg ost – dels til smagsprøver og
dels til udstilling af vinderostene.
Vi betaler gerne for ostene, men modtager den også gerne
sponsoreret i den gode smags tjeneste.

Bedømmelsespanel
Vurderingen foretages af et kyndigt og erfarent bedømmelsespanel.
Bedømmelsespanelet er uvildigt og forbrugerorienteret, f.eks. kokke og madskribenter, og skal
derfor ikke varetage enkeltstående branchers eller organisationers interesse.
Bedømmelsen
Fødevaremarkedets hjælpere varetager, tempererer og serverer ostene.
Kåringer
Der kåres en ”Nordens Ost” samt tildeles guld-, sølv og bronzemærke indenfor hver type ost.
Ostetyper til bedømmelse
Der vil blive bedømt oste indenfor alle typer af oste.
For at kunne deltage er det et ufravigeligt krav, at ostene - uanset type - er fremstillet på
håndværksmæssigt vis.
Vi opfordrer til at indsende oste, hvor der - med udgangspunkt i håndværksmæssige traditioner
- er forsøgt nytænkning; f.eks. utraditionel lagring, nye oste man har på vej, oste fra små
sortimenter, eller osten, hvor man forsøger at udleve ”sin drøm” om den ultimative ost, - men
naturligvis også oste fra ens traditionelle sortiment.
Der er ingen begrænsning på, hvor mange typer oste det enkelte mejeri/den enkelte producent
kan deltage med.
Pris for deltagelse i ”Nordens Ost 2019”
Det er gratis at deltage i ”Nordens Ost 2019”.

Offentliggørelse af bedømmelsen
Resultatet af bedømmelsen frigives, således at det kan offentliggøres i dagspressen og andre
medier, hjemmeside og Facebook. Vinderen af Nordens Ost 2019 vil modtage et vinderlogo,
kan bruges af mejeriet i markedsføringsøjemed.
Tilmelding til deltagelse i ”Nordens Ost 2019”
Udfyld det vedlagte tilmeldingsskema og send det senest den 18. juni 2019.

For mere information og tilmelding til Nordisk Ostefestival - kontakt Kulinarisk Sydfyn via
kontakt@kulinarisksydfyn.dk eller tlf. 60 22 27 82.
VI håber du har lyst til at fejre det nordiske ostehåndværk. Vi glæder os til at høre fra dig.

