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Vänligen bilägg en talong per produkt som skickas till bedömning


Produktnamn:_____________________________________________________________________________________ 

Producent:________________________________________________________________________________________

Adress: 
__________________________________________________________________________________________

Tel: ___________________________________________

E-post:________________________________________

Ca pris till konsument: ________________________

Om er produkt diplomeras, önskar ni delta på mingelkväll med diplomutdelning den 4/6 i Umeå?  JA/NEJ 

Önskar ni bidra med produkter/varuprover till matminglet? JA/NEJ 

Om er produkt diplomeras, önskar ni delta på mat-/dryckesmässa den 5/6, i Umeå?  JA/NEJ 

Produkterna och denna talong skickas till: 
Husmansbord 
Saxhyttan 10 
712 94  GRYTHYTTAN 
Pelle Agorelius 070-646 75 77     E-post: info@husmansbord.se

Välkomna till Umeå och ett unikt matevent!  
Husmansbord - Innovation och Tradition - Umeå Food Symposium 2-5 Juni. 

Den 19-20 maj kommer det ske bedömning av livsmedelsprodukter från hela Sverige, genom konceptet ”Husmansbord”.  
Hur går det till: 

En bred panel provar svenska produkter enligt en bedömningsmetod där varje jurymedlem, var för sig, lämnar sina syn-
punkter.  Diplomutdelning sker den 4 juni, vid Husmansbords mingelkväll, på RISE i Umeå. 

Den 5/6 finns möjlighet att presentera samt även sälja produkter till allmänheten under symposiets avslutningsdag. Be-
gränsat antal platser. 

Vad kostar det? 
Det är gratis att delta på samtliga aktiviteter. 

Hur anmäler man sig? 
För att delta vid Husmansbord-bedömningen ska produkterna ha anlänt till adress enligt nedan senast den 17 maj. Till-

sammans med produkterna ska även ifyllda produkt- och producentuppgifter biläggas. Vi kommer att maila bekräftelse på 
att varorna har nått fram till Husmansbord samt efter bedömning ge er information om produkten har blivit diplomerad. 

Observera: Husmansbord offentliggör enbart produkter som har diplomerats. 

Varuproverna ska skickas i minst 2 förpackningar av vardera produkter. Proverna ska räcka till 20 paneldeltagares 
provsmakning. Max 3 produkter per producent är gratis. Vill man deltaga med fler produkter kostar dessa 200:- plus moms 

per produkt. 

Arrangörerna har rätt att välja vilka producenter som får närvara på plats i Umeå. Diplomerade produkter har förtur. 
Gourmand Awards och Hallbars Awards är världsledande evenemang inom hållbarhet, mat-och dryckeskultur. Interna-
tionella gäster från mer än 50 länder kommer till Umeå Food Symposium som arrangeras i samarbete med Umeå kom-

mun. Läs mer på:      https://visitumea.se/sv/umea-food-symposium  (under konstruktion)

Vid frågor och för ytterligare information: Pelle Agorelius 070-646 75 77. E-post: info@husmansbord.se 
Samarbetspartners: 
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