
SMAKA PÅ VÄRMLAND 2021 

25-26 september

Nu börjar planeringen av Smaka på Värmland 2021!

Tack till alla som engagerade sig i Smaka på Värmland 2020. 
Tillsammans arrangerade 100 mataktörer på 71 olika platser Smaka på Värmland i en ny form - 

som en rundresa - vilket blev fantastiskt lyckat. 

Utvärderingarna från 2020 visar att:
                                           .Effekterna av att medverka i Smaka på Värmland är marknadsföring, 

merförsäljning och nya gäster.
.Det lokala ligger i tiden, alla människor i länet hade nära till någon av platserna.

.Det var många besökare som gillade att åka runt och upptäcka olika företag och producenter.
.Bra med all marknadsföring, det är svårt som enskild att få till och ha råd med.

.Det nya konceptet med kartan fungerade väl men en del, både utställare och besökare, 
saknade att uppleva matfestivalen med det samlade utbudet.

                                             

Även i år vill vi genomföra Smaka på Värmland som en matrunda med karta och flera platser att 
besöka. Vi planerar att kombinera den med en mindre matfestival vid Gustafsvik i Kristinehamn 
(utifrån gällande restriktioner) och siktar på att bli ännu fler värmländska mat- och dryckesaktörer som 
deltar. Så boka in datumen redan nu, som alltid sista helgen i september och inom kort kan du 
föranmäla deltagande på webben.
 
Smaka på Värmland hjälper till att visa upp Värmlands alla duktiga mataktörer, små som stora. 
Genom matrundan kan aktörer anmäla sig som utställare på en egen gård eller annan plats. 
Planen är att återinföra matfestivalen som en del i evenemanget i år, men i något mindre format och det 
kommer i så fall även gå att anmäla sig som utställare där.   
 
Smaka på Värmland rundan var förra året helt gratis för mataktörerna att medverka i och vår 
förhoppning är att även i år kunna erbjuda detta. Vi vill passa på att berätta att Visit Kristinehamn, 
Nifa och Visit Värmland beslutat att utveckla Smaka på Värmland tillsammans för att varumärket ska 
stärkas och innehålla mer aktiviteter och verksamheter än evenemanget i slutet av september. 
Nifa har huvudansvaret för det uppdraget. Det blir en spännande resa som vi vill att du och ditt företag 
eller du och din kommun är med på!
 

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Nifa
info@nifa.se, 073-080 41 33
eller
turist@kristinehamn.se, 0550-88187

Boka in 25-26 september så hörs vi snart igen!
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Kriterierna för Smaka på Värmland:
Råvaror ska i första hand vara värmländska och i andra hand svenska. Samtliga produkter ska ha koppling till mat, det dukade bordet 
inkl. restaurang/café, gårdsbutik eller köksträdgården och i största möjliga mån vara producerade i närområdet. 


