PRESSMEDDELANDE 2019-02-28
NU ARRANGERAS FEMTE UPPLAGAN AV KORVFESTIVALEN
8 – 10 mars arrangeras Korvfestivalen i nya lokaler på anrika Münchenbryggeriet, mitt i
centrala Stockholm. Ett 40-tal utställare presenterar ett unikt utbud av nya och gamla
korvklassiker tillsammans med både givna och innovativa tillbehör.
GEDIGET SCENPROGRAM
Under ledning av moderatorerna och tillika korvälskarna Jan Scherman och Ulf Elfving
presenteras ett gediget scenprogram fördelat på två scener:
•
•
•
•
•
•

Festivalen invigs av Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg, tv-personligheten
Steffo Törnquist och Christina Möller, preses i Korvakademien.
Kända kockar, så som Klas Lindberg, Crister Svantesson och Frederik Zäll, tävlar mot
varandra i att göra den godaste korvrätten.
Styckning och förberedelse av kött för att göra korv.
Korvakademien, tillsammans med Näringsminister Ibrahim Baylan, delar ut sina
prestigefyllda priser Årets Hederspris och Årets Korvkiosk.
Matprofilen Carl Jan Granqvist berättar om sitt liv med korv.
Intressanta föredrag bland annat om:
• Korv och hälsa.
• Gör korv på kött från Sverige.
• Varför korven är så spännande.
• Att göra korvskinn av den svenska skogen.

ÖL FRAMTAGEN SPECIFIKT FÖR KORVFESTIVALEN
Münchenbryggeriet brygger öl igen för första gången på 50 år och tillsammans med
Korvfestivalen har man bland annat tagit fram en öl av sorten Session Indian Pale Ale som
passar extra bra just till korv.
SPONSORER
Korven vi äter ska inte bara vara god, den ska även vara hållbart producerad så att vi kan
äta den med gott samvete. Därför är Korvfestivalen extra glada över att kunna presentera
ursprungsmärkningen Från Sverige, Svenskt Kött och LRF som sponsorer till festivalen.
Tillsammans tycker vi att det är en alldeles utmärkt idé med svenskproducerad korv, med
svenskt kött och andra svenska råvaror.
DATUM & ÖPPETTIDER
Fredag 8 mars
kl. 15 – 20.
Lördag 9 mars
kl. 10 – 18.
Söndag 10 mars
kl. 10 – 16.

PLATS
Münchenbryggeriet, Stockholm.
HEMSIDA
www.korvfestivalen.se

FÖR MER INFORMATION
Erik Ellström, Projektledare, Korvfestivalen
Telefon: +46 (0)733 34 98 62 / E-post: erik@korvfestivalen.se.
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