SMAGSnyt marts 2016
En rejse i smagens tjeneste
I næsten 10 år har Store Smagedag inspireret til bedre smags– og måltidsoplevelser i storkøkkener og
kantiner i det ganske land. Sammen med sponsorer, ambassadører, medlemmer og andre
samarbejdspartnere ser vi tilbage på en spændende rejse i smagens tjeneste.
Vi har fordybet os i kød, sat fokus på fisk, kombineret korn og kerner a la Annemad, tryllet med grove
rødder og søde bær. Vi har sammen sat krydderi på tilværelsen med godt håndværk og madentusiasme.
Vi har simret i store og små gryder med ’huskok’ Claus Holm og nydt smagen af alt det gode, der kommer
fra mælk, godt hjulpet af den gastronomiske frontløber Mads Nybro. Vi har workshoppet, fejret Store
Smagedag, hyldet vinderne af Store Smagedagsprisen, mødtes til smagsseminarer, hvor vi med vores egne
smagsløg har forholdt os til smagen af årets tema - og meget, meget mere!
På den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling satte formand for Store Smagedag, Gitte
Breum, ord på rejsen. Som formand for Store Smagedag siden foreningens spæde start bemærker og
opsummerer Gitte, at Store Smagedag bestemt har været en succes.
Mission completed
Sammen med Store Smagedags mange interessenter kan vi stolt konstatere at ”Mission is
completed” og mad til mange er for alvor kommet på dagsordenen. Derfor har bestyrelsen nu valgt,
at tiden er inde til, at Store Smagedag skal stå på egne ben med øget fokus på netværk og
vidensdeling på tværs af alle madinteressenter. På den ekstraordinære generalforsamling den 18.
januar gav bestyrelsen derfor enstemmigt grønt lys til et nyt set-up.
Rejsen fortsætter
Foreningen i sit hidtidige format opløses og den siddende bestyrelse går på velfortjent pension. Men
rejsen i smagens tjeneste fortsætter. Sekretariatet ved Sonja Poulsen, Sop & Co er stolt af at
overtage arbejdet med Store Smagedag - og du er selvfølgelig inviteret med! Store Smagedags rejse
fortsætter blot i et lidt anderledes set-up. 2016 byder således på nye muligheder og spændende
tiltag! Vi glæder os til at kunne byde sponsorer, ambassadører, medlemmer og andre
samarbejdspartnere indenfor.
For ydereligere information; kontakt Sonja Poulsen på mail sp@sopogco.dk eller på tlf. 61 27 32 73.
Husk at følge med på vores Facebookside Store Smagedag for løbende opdateringer og spændende
nye aktiviteter i 2016.
Med smagfuld hilsen
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