Hugmyndir að matvöru í keppni
Keppt er í tveimur flokkum, láður og lögur. Skilyrði er að aðaluppistaðan í matnum
sé íslenskt hráefni, helst úr héraði framleiðanda og unnið sem handverksframleiðsla.
Matvara í keppninni verður metin með tilliti til bragðs, útlits og handverks við
framleiðsluna. Rétt til þátttöku hafa handverksframleiðendur sem vilja fá vöru sína
metna undir nafnleynd af hlutlausum dómurum með það að markmiði að gera góða
vöru enn betri. Reglur um matvöru sem flokkast undir Matarhandverk eru í smíðum
og verða kynntar fljótlega.
Láður, afurðir lands
Ostar, mjúkostar, mysingur, pressaðir ostar, mygluostar, fetaostar og alls konar tilbrigði, svo
sem reyktur ostur, geitaostur, kindaostur eða annað sem spennandi væri að prófa.
Smjör, kryddsmjör, kindasmjör
Ábrystir, jógúrt, ís, skyr eða aðrar mjólkurafurðir sem gætu flokkast undir hefðbundna
íslenska framleiðslu eða nýjungar í mjólkurafurðum
Kjöt, sauðfé, nautakjöt, svínakjöt, landfuglar eða annað kjöt af íslenskum dýrum og aðrar
afurðir þeirra.
Verkunaraðferðir geta verið reyking, þurrkun, söltun, súrsun, kryddlegið eða grafið kjöt,
alls konar pylsur, bjúgu, paté eða annars konar verkunaraðferðir sem geta flokkast undir
hefðbundna verkun á íslensku kjöti eða nýjungar í verkun kjöts.
Brauð sem bakað er úr íslensku hráefni eða eftir hefðbundnum íslenskum aðferðum svo sem
laufabrauð, soðbrauð, flatkökur, hveitikökur eða annar hefðbundinn íslenskur brauðbakstur.
Einnig er um að ræða súrdeigsbrauð, rúgbrauð eða annan íslenskan brauðbakstur sem
styðst við íslenskar hefðir og/eða íslenskt hráefni að stærstum hluta svo sem íslenska hafra,
bygg eða rúg. Ekki er gert ráð fyrir að sætt kaffimeðlæti eða smákökur sé sent í keppnina.
Vörur búnar til úr íslensku náttúruhráefni svo sem jurtum, berjum, ávöxtum eða grænmeti.
Aðalhráefnið verður að vera ræktað eða vaxa villt hér á landi. Senda má í keppnina hunang,
sultur, hlaup, mauk, niðursoðnar vörur, hakkaðar, pressaðar eða vörur unnar á annan hátt svo
sem bjór, safa og saftir eða hvers konar drykki úr hráefni í þessum flokki. Einnig te úr jurtum,
berjum eða öðru íslensku hráefni byggt á íslenskri hefð eða sem nýjungar í framleiðslu á
vörum í þessum flokki.
Lögur, afurðir sjávar
Fiskur úr sjó eða ám og vötnum, selur og sjófuglakjöt, hákarl, hvalur, skelfiskur og aðrar lífverur
sjávar og vatna sem áhugavert er að bjóða til matar. Einnig eru í þessum flokki fjörugróður
svo sem söl, þari og þang sem hráefni í rétti eða verkað á ýmsan hátt til manneldis.
Verkunaraðferðir geta verið reyking, þurrkun, söltun, súrsun, kæsing, kryddlagning eða
grafinn fiskur eða verkun fisks á annan hátt svo sem í paté, bollur, búðing eða pylsur eða
annars konar verkunaraðferðir sem geta flokkast undir hefðbundna fiskverkun eða nýjungar
í meðhöndlun fisks.

