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KORVFESTIVALEN SATSAR STORT PÅ FJÄRDE UPPLAGAN AV
FESTIVALEN I STOCKHOLM, 10 – 11 MARS 2018
För fjärde gången arrangeras nu Korvfestivalen den 10 – 11 mars 2018 på vackra
NackaStrandsMässan i Stockholm. Inför kommande festival anställer Korvakademien, som
står bakom arrangemanget, en ny projektledare för att ta nästa steg i sin utveckling och
befästa festivalens position som den självklara mötesplatsen för alla korvälskare.
Korvfestivalen riktar sig till konsumenter och bjuder in besökarna till att förkovra sig i ett
unikt utbud av både svensk och internationell korv, tillsammans med passande tillbehör och
drycker. En spännande nyhet för 2018 års upplaga är att besökarna dessutom erbjuds delta i
en 30 minuter lång korvskola som bland annat behandlar korvens historia, dess olika typer,
stilar och smaker.
NY PROJEKTLEDARE
För att Korvfestivalen ska ta nästa steg i sin utveckling och fortsätta fylla sitt syfte att vara
den självklara mötesplatsen för alla korvälskare, har man anställt en ny projektledare.
Målsättningen med rekryteringen är att öka antalet utställare, fördjupa festivalens
programinnehåll samt locka fler besökare.
OM KORVFESTIVALEN
Korvfestivalen är den självklara mötespunkten för alla korvälskare där konsumenten ges
möjlighet att provsmaka så väl svensk som internationell korv. Festivalen förespråkar
innovation och nytänkande inom korvproduktion under mottot att ”Korven fyller en viktig
funktion inom köttindustrin och dess möjlighet att kunna ta tillvara på hela djuret”.
Senast Korvfestivalen arrangerades, i mars 2016, deltog ca. 50 utställare och lockade
närmare 6 000 besökare.
KORVAKADEMIEN
Korvfestivalen arrangeras på initiativ av Korvakademien. Akademien är en
ideell förening som bildades 1991 och består av tolv ledamöter. Den arbetar
för att höja korvens anseende i samhället, öka utbudet av god korv, placera
korven i rätt sällskap samt öka korvens användningsområde. Under
kalenderåret genomför Korvakademien en rad olika aktiviteter, varav
Korvfestivalen är en av dem!
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