PRESSMEDDELANDE den 24 mars 2011
UNIKT DIPLOMREGN
Skåneländska Gastronomiska Akademien (SGA) belönar ett antal personer/företag som
bidragit till ökade kunskaper och förändrade attityder i Skåneländsk matkultur.
Dryckesdiplom:
Lilla Kafferosteriet i Malmö
”För unika kunskaper om kaffebönans innersta hemligheter”
Lilla kafferosteriet är ett lokalt mikrorosteri i Malmö som dels står för nytänkande och dels för
traditionsbevarande inom skånsk kaffekultur.
Dessutom har företaget unika kunskaper om kaffets betydelse inom gastronomin.

Diplom o stipendium tillsammans med Hushållningssällskaper Malmöhus:
Hallongården , Bodarp
”För en fantastisk mångfald och upplevelse kring hallon”
6 km hallonbuskar ger möjlighet till Hallongårdens fantastiska sortiment .
En gårdsbutik i högsta klass!

Mårtenspriset tillsammans med Sveriges Bästa Bord
Sofiero Slottsrestaurang, Marcus Nemrin
”Här möts kulinarisk kreativitet och passion till en fantastisk helhetsupplevelse”
Sofiero Slottsrestaurang har under osedvanlig lång tid levererat toppgastronomi baserat på lokala råveror från
Kullabygden. Köksbrigaden har i stort varit densamma i 20 år!

Diplom:
Bondens Skafferi
” För innovativ logistiklösning med fokus på kvalitèt och lokal förankring”
Äntligen ett företag som funnit lösningen att leverera lokala produkter till restaurangerna

Halland:
Gudmundsgården o Gudagottbutiken
”För unika matupplevelser från jord till bord”

Mostorps gård o Gudagottbutiken
”För unika matupplevelser från jord till bord”
En helt gammaldags bedårande gårdsbutik , alltid proppfull med kött och charkprodukter.
Egen uppfödning av gris o nötkreatur, slakt och förädling.
Helt unika!

Blekinge:
Äggaboden Gärestad
”Gårdsbutik av hög klass”
Bra gedigen gårdsbutik med stort sortiment av blekingska produkter

Anders Salomonssons minnesstipendium
Docent Fredrik Nilsson Malmö Högskola
”För sitt pionjärverk om den manliga överviktens kulturhsitoria”

Dessutom SGA:s VÄNFÖRENINGS DIPLOM o STIPENDIUM
Pär Bergkvist, författare o bloggare
” För unikt måltidsengagemang och mediafokus som kommer att stärka såväl vardagsmåltiden i skolan som dess
kökspersonal o matlagare”
Skåneländska Gastronomiska Akademien (SGA) har till uppgift att främja den skåneländska matkulturen. Detta
sker bl.a genom att framstående prestationer uppmärksammas och att arrangemang inom akademien måste ges
stöd. Som tecken på erkännande delar SGA årligen ut priser samt diplom till förtjänta personer.
www.skga.nu
Utdelningen kommer att äga rum fredagen den 15 april 2011 på Grand Hotel i Lund
Kontaktuppgifter
Ingalill Hall Hässleholm
Preses
0733/881099

