
 

 
 

 

Hej du som producerar livsmedel i Kalmar län!  

Välkommen att skapa en unik, regional 

Matfestival med oss på Skälby den 4 juni! 

 

Smaka på Kalmar län!  
Det är namnet på länets första och därmed alldeles unika matfestival i ett 
försommargrönt Kalmar. Länets alla livsmedelsproducenter välkomnas att 
ställa ut och sälja från egen produktion under de båda dagarna.  
 
Med Smaka på Kalmar län vill vi att fler ska få upp ögonen för Kalmar läns 
livsmedelsproduktion med hela sin bredd och kvalitet, vi vill skapa möten, merförsäljning 
och kunskap. Matmarknaden är festivalens kärna, men den kryddas med aktiviteter såsom 
matprovningar, forskningsföreläsningar, workshops och nätverksmöten, men också 
familjeaktiviteter. Fri entré för besökare.  
 
Var och när? Skälby i Kalmar den 4 juni kl. 11.00-16.00 (upplockning varor från kl. 7.00). 
 
Vi skapar festivalen tillsammans med dig! Varmt välkommen att delta under de båda 
dagarna. Vi erbjuder utställningsplatser i tält, marknadsbodar och marknadsstånd á la ”först 
till kvarn”. Du betalar för den utställningsyta du väljer (prisexempel 750 kr för 2x3 meter).  
Vi hänvisar till iuc-kalmar.se/matfestival-2022 för praktisk information om mässområde, 
marknadsstånd m.m. Sidan uppdateras löpande.  
 
Anmälan sker senast den 31 mars via ett anmälningsformulär på webbsidan ovan. 
Meddela oss även om du vill arrangera en separat aktivitet under dagarna! 
 
Vid frågor, kontakta  

Carina Hjalmarsson på carina.hjalmarsson@iuc-kalmar.se ǀ 070-365 22 15 eller  

Rose-Marie Winqvist på rose-marie.winqvist@lrf.se ǀ 010-184 44 96 
 
Bakom evenemanget står länets livsmedelsstrategi med Region Kalmar län, Länsstyrelsen och LRF Sydost, 
samt Livsmedelsutveckling Sydost med IUC Kalmar län, LRF och Linnéuniversitetet. 2022 blir ett matens år i 
regionen; Matfestivalen ska därför inte förväxlas med Matrundan, som Länsstyrelsen arrangerar under hösten.  

 
 
 

Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av IUC Kalmar län i 
samverkan med Linnéuniversitetet och LRF Sydost. Projektet finansieras av dessa parter, Region Kalmar län och 

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under iuc-kalmar.se/projekt/lso 
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