
Artikel MAT 2021 

MAT 2021 är över. Årets MAT har innehållit många olika delar som riktat sig till både konsumenter 

och branschfolk inom livsmedelsproduktion, offentliga måltider och restaurang. Vi är glada och 

nöjda och laddar nu om på nytt inför nästa års MAT-evenemang. Nedan följer några nedslag i tre 

delar av MAT evenemanget.  

Småländskt pizzamästerskap 

En höstdag i början av september är förberedelserna inför det första småländska pizzamästerskapet 

någonsin i full gång. Enorma pizzaugnar monteras upp på residensets innergård i Växjö och de lokala 

råvarorna läggs upp, inbjudande för de tävlande att välja mellan. Det är en fröjd för ögat! Och snart 

ska luktsinnet få sin belöning när 12 pizzerior från Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län börjar 

baka. Utmaningen är att baka två pizzor - en vegetarisk och en småländsk. Juryn, som består av 

erfarna pizzabagare, kockar och landshövdingen, får provsmaka totalt 24 pizzor. Alla bidragen är 

unika, nyskapande och helt fantastiskt väldoftande. Slutligen, efter en lång dag, utses den värdiga 

vinnaren – Kaffestugan i Böda - som bakade en pizza med rökt rådjur, lingon, småländsk chèvre och 

surkål samt en pizza med äpplen, honung och nötter.  

Livesända seminarier och kunskapsbuffé 

En inspelningsstudio på Linnéuniversitetet har dekorerats med äppellådor, pumpor och dahlior. 

Spänningen är olidlig när kamerorna börjar spela in och sända två dagar fullspäckade med spännande 

talare och reportage. Två dagar med kunskap om mat i fokus. Den första dagen angriper offentliga 

måltider ur olika vinklar; hållbarhet, nutrition och socialt välmående. Den andra dagen djupdyker i 

krisberedskap i lantbruket och på landsbygden, mathantverk och baljväxter. Missade du de två 

dagarna finns det möjlighet att ta del av programmet i efterhand på www.matsmaland.se 

MAT-rundan 

Himlen spricker upp och solen visar sig en stund. Men snart börjar hösten bita i kinderna och man vill 

helst kura in sig och dricka en kopp varmt te. Trots det växlande vädret tog sig många människor ut 

på vägarna i länet under MAT-rundan. Vi njöt av vackra grönsaker, doftande kakor, smakrika drycker 

och mycket annat. Stämningen var uppsluppen och glad och många besökare uppskattade att få 

komma och se företagarnas verklighet. Landsbygden lever!  
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