Dagana 2. – 3. okt. 2014 verður sýningin Matarhandverk 2014
haldin á Patreksfirði. Matarhandverk 2014 er keppni og kynning á
matarhandverki og smáframleiðslu matvæla á landsvísu. Tilgangur með
sýningunni Matarhandverk 2014 er að efla framboð á matvælum úr
héraði með áherslu á staðbundna styrkleika og sérkenni hvers svæðis.
Vonir eru bundnar við að gera Matarhandverkssýninguna að árlegum
viðburði sem ferðast á milli landshluta, en fyrsta keppnin verður haldin
á Patreksfirði.
Matarhandverk er þróunarverkefni í smáframleiðslu matvæla á landsvísu sem ætlað er
að hvetja til aukinnar framleiðslu á matvöru með aðaláherslu á handverksframleiðendur auk
þess að kynna viðkomandi upprunasvæði sem matarmið til sjávar og sveita.
Matarhandverk er skilgreint sem matvara framleidd úr hráefni úr héraði með tengingu
við framleiðslustað, sögu eða matargerðarhefðir héraðsins. Þessi matvara þarf að vera
framleidd og unnin staðbundin samkvæmt ströngustu heilbrigðiskröfum eftir náttúrulegum
ferlum, þar sem mannshöndin og handverkið nýtur sín í öllu framleiðsluferlinu.
Markmið Matarhandverks er að stuðla að vöruþróun, auka sýnileika og efla gæðaímynd
smáframleiðslu. Tilgangur samstarfsins er einnig að efla samstarf handverksframleiðenda,
stoðkerfis, fyrirtækja, matvælaframleiðenda, veitingahúsa, verslana og ferðaþjónustufyrirtækja
og hvetja þau til frekari vöruþróunar og framleiðslu á vörum og þjónustu sem byggja á
staðbundnu hráefni.
Leiðir að markmiðum: sýning, keppni, sala og fræðsla
• Sýningin er opin handverksframleiðendum sem framleiða matvöru í smáum stíl
úr eigin hráefni eða hráefni úr nærumhverfi framleiðslustaðar.
• Sýningin er jafnframt opin þjónustuaðilum matvælageirans þar sem þeir geta
kynnt sínar tæknilausnir, vörur og þjónustu.
• Keppni milli matarhandverksframleiðenda þar sem framleiðendur fá hlutlaust
mat á sína vöru og ábendingar um það sem betur mætti fara.
• Keppnin veitir verðlaun fyrir framúrskarandi vörur sem dæmdar verða eftir
bragði, útliti og handverki við framleiðsluna.
• Verslun/sölubás verður á staðnum þar sem handverksframleiðendum er gefinn
kostur á að selja vöru sína til gesta á sýningunni.
• Fjölmörg fræðsluerindi verða flutt á sýningunni sem tengjast vöruþróun og
matvælaframleiðslu.
• Keppnin verður kynnt á landsvísu og áhersla lögð á þann landshluta sem
stendur að keppninni að hverju sinni.

Ávinningur Matarhandverks
Verkefnið miðar að því að efla nýsköpun og nýtingu viðskiptatækifæra á sviði matvælaframleiðslu innanlands
og erlendis, auk þess að vinna að því að auka samkeppnishæfni svæðisins, skapa atvinnu og bæta lífsskilyrði
heimamanna. Lögð er áhersla á að vinna með sjálfstæðum frumkvöðlum í landbúnaði og sjávarútvegi, en þar má
búast við að leynist margar öflugar hugmyndir sem vantar aðeins örlitla hvatningu til að draga fram í dagsljósið
og taka til nánari skoðunar. Langtímamarkmið verkefnisins er að auka verðmætasköpun landsbyggðar og
skapa auknar útflutningstekjur. Samhliða ofangreindu er verkefninu ætlað að auka afleidd störf, svo sem í
ferðaþjónustu og verslun, sem mun skila margfeldisáhrifum innan svæðis.
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Stuðla að uppbyggingu í smáframleiðslu matvæla
Fjölgun starfa og bætt lífskilyrði handverksframleiðenda með því að
auka atvinnumöguleika ungs fólks og kvenna á landsbyggðinni
Nýjar afurðir og aukin vöruþróun til sjávar og sveita
Aukin verðmætasköpun og tekjuöflun í matvælaframleiðslu handverksframleiðenda
Efling á þekkingu og reynslu til uppbyggingar í smáframleiðslu matvæla
Aukin markaðstækifæri fyrir þær vörur sem keppa á sýningunni
Aukin gæði og samkeppnishæfni

Nánar um keppnina
• Keppt verður í tveimur flokkum aðalhráefnis, annars vegar ættað af landi og hins vegar úr sjó.
Keppendur skila inn þeirri vöru sem þeir hafa áhuga á að fá dæmda, undir dulnefni og án merkinga á vörunni
til að tryggja nafnleynd og hlutleysi dómara.
• Allir keppendur fá umsagnir dómara um sína vöru með það að markmiði að geta bætt framleiðsluna
eftir ábendingum dómaranna. Ávinningur keppenda er að fá hlutlaust mat á gæði, útlit og bragð vörunnar
og hver keppandi fær umsögn um sína vöru, hvað er gott og hvað má bæta í framleiðslunni. Framleiðendur
með starfsleyfi geta nýtt sér góða dóma til að auglýsa vöru sína en frumkvöðlar án starfsleyfis fá hvatningu
til að vinna að starfsleyfum fyrir frekari framleiðslu og sölu vörunnar hljóti hún hylli dómara.
• Veitt verða sérstök verðlaun fyrir framúrskarandi vörur í nokkrum vöruflokkum. Slík verðlaun geta stuðlað
að aukinni sölu og markaðssetningu á verðlaunavörunni með auglýsingum og bættum markaðstækifærum.
Verðlaun til frumkvöðla ættu að hvetja viðkomandi til að fara út í formlega framleiðslu á vöru sinni.
Aðstandendur Matarhandverks 2014
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Matís ohf, Westfjords Adventures, Patreksfirði og Verslunin Fjölval, Patreksfirði
ásamt samtökunum Beint frá býli og Eirný Sigurðardóttur frá Búrinu ehf.

