PRESSMEDDELANDE 2019-03-12: ALLA KORVARS DAG
NY PUBLIKSUCCÉ FÖR KORVFESTIVALEN
Korvfestivalen, som i år för första gången arrangerades under tre dagar, blev återigen en ny
publiksuccé och besöktes av tusentals korvälskande, nöjda och sedermera mätta besökare.
Festivalen huserade denna gång på anrika Münchenbryggeriet mitt i centrala Stockholm, där
ett 40-tal utställare presenterade ett unikt utbud av korv i alla dess former tillsammans med
klassiska och nya tillbehör.
Förköpsbiljetterna var i stort sett slutsålda både till fredagen och lördagen, samtidigt som
tillströmningen av besökare på söndagen var över förväntan. Flera utställare sålde slut på sin
korv och fick hämta mer från sina lager runt om i landet för att fylla på sina montrar. Även
festivalens Korvprovningar och Guidade Korvturer visade sig vara väldigt populära, där
besökarna på ett annorlunda och lättsamt sätt fick möjlighet att lära sig mer om korv.
KORVAKADEMIENS HEDERSPRIS TILLDELADES BRANSCHPROFIL
Korvfestivalen gästades av näringsminister Ibrahim Baylan, som tillsammans med Christina
Möller, Preses i Korvakademien, delade ut Korvakademiens prestigefyllda Hederpris till
Birgitta Starck på Stensåkra Charkuteri & Deli. Ta del av Korvakademiens motivering på sida 2.
BÄSTA KORVEN OCH BÄSTA KORVTILLBEHÖRET KORAT AV BESÖKARNA
Under Korvfestivalen fick alla besökare möjlighet att rösta på den korv och det tillbehör som
de tyckte smakade allra bäst. Efter att alla röster var kontrollräknade kunde det konstateras
att det var mycket jämnt i toppen. Endast ett par röster skilde medaljörerna åt. De ärofyllda
vinnarna blev som följer:
Årets Utställarkorv
Guld:
Salsiccia Eldost, Andersson & Tillman
Silver:
Black currant & Gran shots, Specialchark
Brons:
Jalaneno & Cheeskorv, Signal & Andersson
Årets Korvtillbehör
Guld:
Friterad surkål, Krubberiet
Silver:
Caramelised bacon and mustard, Per i Viken
Brons:
Surkålscoleslaw med Bacon, Signal & Andersson
KORVFESTIVALEN KOMMER TILL GÖTEBORG
Korvfestivalen i Stockholm arrangeras på nytt om ett år, men redan i höst, på efterfrågan från
både utställare och besökare, kommer Korvfestivalen för första gången till Göteborg den
11 - 12 oktober 2019. Flertalet utställare har redan bokat sina monterplatser och många
göteborgare har börjat få nys om vad som komma skall.
FÖR MER INFORMATION OCH HÖGUPPLÖSTA BILDER M.M.
Erik Ellström, Projektledare, Korvfestivalen
Telefon: +46 (0)733 34 98 62 / E-post: erik@korvfestivalen.se.
SAMARBETSPARTNER

SPONSORER

KORVAKADEMIENS HEDERSPRIS 2019
Årets hederspristagare är i sanning en korvambassadör, korvhantverkare och
korvindustrialist, som i åratal farit fram som en positiv korvvind genom landet.
Mitt i livet gick denna energiska mänskliga kraft från att rostskyddslacka plåtdetaljer för
bilindustrin till att göra tonvis med delikata korvar. Det blev en resa från att knappt kunna
någonting till att bli specialist på allting, och vara med i alla delar på vägen från köttråvara till
välsvarvade slangar – allkonstnärens tillverka, paketera, marknadsföra, sälja, distribuera och
älska sina produkter.
Mitt i Småland växte denna lilla korvfabrik på ett decennium till ett rejält företag med många
jobb och ännu flera korvar, som sprider matglädje i hela vårt avlånga land.
Vår pristagare är beviset för att det inte är kvinnan bakom allt, utan kvinnan framförallt.
Därtill korv-yogans skapare, snackisen på nätet.
Korvakademiens Hederspris 2019 går till Birgitta Starck, Stensåkra Charkuteri & Deli
FÖR MER INFORMATION
Christina Möller, Preses i Korvakademien
Telefon: +46 (0)70 461 73 66 / E-post: christina@korvfestivalen.se

