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Stem på Årets Lokale Vare 2016
Tre produkter i ni landsdele er nomineret til prisen som Årets Lokale Vare 2016. Nu
skal forbrugerne til tasterne og stemme om, hvilke der skal videre til den nationale
finale, hvor præmien er 50.000 kr.
Ud af i alt 126 tilmeldte produkter til Årets Lokale Vare 2016 har 27 skilt sig ud og er nu et skridt nærmere
finalen. Fra i dag og frem til 25. april kan forbrugerne med deres stemme påvirke, hvilket af dem der skal
være lokal vinder og dermed repræsentant ved den nationale finale og kåringen af Årets Lokale Vare 2016 1.
juni.
Bredt udvalg af varer
I alt har dommerne smagt sig igennem 126 tilmeldte produkter fra ni landsdele, og feltet har både overrasket
og imponeret dommerne, som bl.a. har smagt på frugtvine, marmelader, knækbrød og eddike.
”Vi har set et bredt udvalg af interessante lokale varer. Men der har i samtlige landsdele været produkter, som
har skilt sig ud ved at ligge over niveau, og dommerne har faktisk haft nemt ved at blive enige om, hvilke
produkter, de skulle gå videre i konkurrencen, fortæller Christian Christensen, chef for Lokale Varer i Coop.
Produkterne er blevet vurderet ikke alene på smag og sanselig oplevelse men også på historien bag
produktet, på råvareoprindelse og på emballage.
Lokale kendetegn
I alt dyster ni produkter i finalen om at blive Årets Lokale Vare 2016 og dermed vinder af 50.000 kr. og
muligheden for at komme på supermarkedernes hylder for Lokale Varer. Finalen finder sted 1. juni, hvor bl.a.
kokkene Claus Holm og Christine Bille Nielsen vil sidde i dommerpanelet.
”Der er mange spændende produkter med i år, og flere af dem beviser, at denne pris har sin berettigelse. Det
er nemlig helt tydeligt, at nogle landsdele er særligt dygtige til en bestemt forarbejdningsproces eller har en
særlig tradition for at dyrke en bestemt råvare, f.eks. æbler på Fyn og hyben i Nordjylland. Det gør mig både
glad og stolt at se, hvor mange unikke fødevarer med lokal oprindelse, med historie og god smag, Danmark
har at byde på. Disse produkter fortjener at blive hædret, og forbrugerne fortjener at få fingre i dem. Ikke
mindst hvis vi skal sikre mulighederne for vækst på området. Det er det, denne pris skal hjælpe med til”, siger
Judith Kyst.
Stem på det bedste produkt i din landsdel på www.cooplokalevarer.dk og deltag samtidig i konkurrencen om
at vinde en kurv fyldt med lokale varer. Afstemningen løber frem til 25. april, og de lokale vindere vil blive
offentliggjort 9. maj.
Læs mere om Årets Lokale Vare 2016 her
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I dommerpanelet til finalen:
• Claus Holm – kok og produktudvikler
• Christine Bille Nielsen – madskribent og kok
• Jesper Clement - forsker i design af mademballage og forbrugeradfærd, CBS
• Dorte Storper – direktør i VIFU og projektleder i Smagen af Danmark
• Judith Kyst - direktør i Madkulturen
• Christian Christensen – chef for lokale varer i Coop

For yderligere information:
Christian Christensen, chef for Lokale Fødevarer, Coop, tlf.: 51 59 36 17
Louise Sjöström, kommunikations- og pressekonsulent, Madkulturen, tlf.: 53 62 86 23
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