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Välkommen med på en smaklig resa!

LAG:
VIP (beslutsfattare)
Pro Ruokakulttuuri
Kuntaruokailun asiantuntijat (KRA ry), terveydenhuollon dieteetikkoyhdistys (Tedy ry) och Suurtalousalan yhteistyöjärjestö (FIDA ry)
Journalister, Maataloustoimittajat ry, Ruokatoimittajat ry 
KtaO kotitalousopettajat ry
MTK & SLC
Luomu
Köksmästarna 
Pihvikarjaliitto
Suomen 4H-liitto ry.
Maa- ja kotitalousnaiset
MTT
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Närmatstafetten, som arrangeras för femte gången, trampas igång från Nurmes måndagen
den 22.8.2011. Stafetten cyklas genom Finland för att komma i mål vid evenemanget 
Delikatessernas Finland fredagen den 26.8.2011, där stafettlagens kaptener överräcker
sin gemensamma vädjan till landets beslutsfattare på Helsingfors Järnvägstorg.
Lagkaptenernas resa får sin höjdpunkt vid presidentslottet, där vädjan överräcks till 
Närmatstafettens beskyddare, republikens president Tarja Halonen. 

Närmatstafettens tema år 2011 är ”Erbjud färskt” och under stafetten kommer speciellt 
ekologisk spannmål och säsongens grönsaker att lyftas fram. Närmatstafetten uppmuntrar 
den o�entliga måltidsservicens producenter till hållbar livsmedelsanska�ning i enlighet med 
statsrådets principbeslut: ”Måltidsservicens livsmedelsupphandling görs hållbarare: ekologisk 
eller säsongbetonad mat serveras i statsförvaltningens kök och måltidsservice minst en gång 
i veckan fram till år 2010 och minst två gånger i veckan fram till år 2015”. (SR 4/2009)

Närmatstafetten passar för matentusiaster i alla åldrar oavsett konditionsnivå. Stafettetappernas längd varierar 
mellan 10-40 kilometer ja lagen bestämmer inom sig hur etapperna delas upp och ser själva till att bytena 
fungerar smidigt. På växlingsplatserna bekantar vi oss med säsongens delikatesser och tillbringar glada stunder 
tillsammans med vänner av god mat!

För förverkligandet av Närmatstafetten står EkoCentria som ett led i projektet för Kvalitetskedjan inom 
jord- och skogsbruksministeriet. Som samarbetsparter till Närmatstafetten fungerar bl.a. producentorga-
nisationerna MTK och SLC.

Bindande anmälningar kan göras direkt till den egna lagkaptenen och kontaktuppgifter 
�nns på EkoCentrias webbsida www.ekocentria.� (på �nska).

Det �nns redan tolv anmälda ivriga stafettlag. 
Alla nya lag är välkomna med! Anmälningstiden pågår till den 5.8.

Bilder och annat material i anslutning till evenemanget:
http://terotemedia.kuvat.�/kuvat/lrv11


