inbjudan & kickoff
Till dig som driver restaurang- eller kaféverksamhet på Falbygden.
Härmed erbjuds du att vara med och servera en lokalproducerad mat- eller fikaupplevelse från
Falbygden under Mekelsmässveckan vecka 38.
Allt i ditt erbjudande behöver inte vara lokalproducerat, men vi vill att du lyfter fram de lokala
produkter och leverantörer som du använder dig av. För att underlätta för dig skapar vi en lista
över lokala matproducenter och produkter och råvaror de kan erbjuda och leverera i september.
Skördefesten Mickelsmäss var i det gamla bondesamhället en av de största helgerna på året.
Skörden var bärgad, förråden fyllda med mat och olika ljuskällor fick lov att tändas. Med andra
ord en glädjens och njutningens tid – i en tid som var fylld med prövningar.
Den känslan vill vi bygga vidare på. 2021 satsar vi tillsammans med dig som driver restaurang
och kafénäring på Falbygden och utökar Mekelsmäss från en helg till en hel vecka! Vi startar redan måndagen den 20 september och avrundar med Konstnatten helgen den 24 – 26 september.

KICKOFF & INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Teaterbaren, måndagen den 20 september kl. 9.00
Fia Gulliksson är influencer, köksmästare och serieentreprenör med fokus
på kreativ gastronomi. Med maten och kulturen som redskap för lönsamhet
driver hon idag företaget ”Food in Action Company Group”. Fia reser världen
över och inspirerar andra att skapa hållbara verksamheter med mat, kultur
och kreativitet som drivkraft. Hotellfrukost och inspirerande föreläsning!
DITT DELTAGANDE BETYDER MYCKET!
Ditt deltagande är superviktigt för att vi tillsammans ska utveckla och lyfta mat från Falbygden!
Ambitionen är att Mekelsmässveckan är här för att stanna som en hållbar och återkommande
aktivitet i kombination med Konstnatten.
Din restaurang- eller fikameny presenteras på våra hemsidor och i sociala medier. Falbygdens Mat
& Kultur och Näringslivsavdelningen kommer gemensamt att marknadsföra denna nya aktivitet.
Anmälan
Deadline

Senast den 4 juni 2021 till woori.gennemark@falkoping.se
Leverans av meny 1 september 2021

Undrar du något, hör av dig till info@matokultur.se eller woori.gennemark@falkoping.se
Vi håller oss självklart uppdaterade kring de pandemiska restriktioner som är aktuella även framöver.

