
Mat- og teknologifestival

Hvordan kan teknologi 
gjøre matproduksjonen 
bærekraftig? 

Møt bønder, forskere, dyr, 
kokker, roboter, mat- og landbruks-
organisasjoner som viser deg en 
smakfull matproduksjon med fokus 
på morgendagens løsninger. 

www.smakas.no

Matmarkedet
Bakken Øvre gårdsmat
Damene fra Texas
Dyre gård
Dysterjordet andelslandbruk
Eiker gårdsysteri AS
EpleMoss 
Fossen gård 
Den Blinde ku 
Dyster gård 
Godt og hjemmelaget
Glenne gård 
Grini Hjemmebakeri
Guldkolla 
Heidal Lp
Lislerud gård 
Løiten Hjorteoppdrett
Maisgården 
Prestholt Gård
Produsent Svein Wennersgård 
Produsent Svend Østby

Roots and Culture 
Rhodri Hardy 
Sandem gård
Skuterud gård m.fl. 
Svaheim gård
Tine
Turids hage 
Ulsrud sopp og bær
VillPlukk
Walle gård
Ås og omegn birøkterlag

Better Price
Designer Line Westgaard
Kroer 4H
NMBU –Kommunikasjonsavdelingen
NMBU – Institutt for husdyr og 
akvakulturvitenskap
Nofima
Oikos-Ås økolag
Rema 1000 Rådhusplassen
Røde kors
Ølsmia og JoAnitas
Ås bibliotek
Ås kooperativ

Søråsjordet
AntrozoologiSenteret
Budeieforeninga, NMBU
DeLaval
Follo motor- og landbruksmuseum
Gjeterhundfører Anne Buer
Mattilsynet
Saga robotics
Søndre Akershus sau og geit
Ås landbrukslag
Ås og Vestby musikkorps

Makers Market
Eik Idèverksted
Energiseminaret
Ingeniører Uten Grenser

Vitenparken
Bonde Hans Arild Grøndahl
Eggchange
Forsker Gunnar Dalen
NMBU – Institutt for plantevitenskap
Musiker og matentusiast Heine Totland
Saueklipper Caroline Nicol

Oslofjorden frukt og bær
UKA i Ås
Vitenparken

FESTIVALUTSTILLERE
BÆREKRAFTIG 
MAT FOR FREMTIDEN 

- Det er første gang vi arrangerer SmakÅs, sier Elin Kollerud nærings-
rådgiver i Ås kommune og koordinator for arrangementet.  - Vi har som 
mål å gjøre SmakÅs til Norges eneste mat- og teknologifestival med et 
fokus på bærekraftig utvikling. Kunnskap om mat og hvordan teknologi 
kan være med å gjøre matproduksjonen i Norge mer bærekraftig utgjør 
viktige fortrinn for Ås takket være forskningen i Campusmiljøene, sier hun. 

- SmakÅs er en mulighet for å vise fram vår lokale matsektor og til å 
stimulere til et tettere samarbeid mellom næringsutøvere og forskningen i 
Campusmiljøene. 

Det har lenge vært et politisk ønske om å satse på næringsutvikling i Ås 
og denne høsten behandler politikerne Ås kommunes næringsstrategi 
2016-2028. Å utnytte potensialet rundt Campus Ås er en sentral del av 
strategien. Matmarked og flere tilbud fra landbruket i Follo på områdene 
Inn på tunet, lokal mat, grønt reiseliv og gjerne økologisk produksjon står 
også på den politiske ønskelisten. 

Vi ønsker at SmakÅs skal være en møteplass der vi i samarbeid kan 
skape et mangfoldig samarbeidsmiljø der kunnskap, forskning, kreativi-
tet, kultur og innovasjon møtes. Har kan mange nye initiativ og mulighe-
ter fanges opp og gi nye byggesteiner for en spennende fremtid, 
avslutter Kollerud. 
       
Velkommen til SmakÅs! 
Næringsrådgiver i Ås kommune, Elin Kollerud

Ås kommune
Vitenparken
Akershus Bondelag
Ås landbrukslag
Bondens marked
NMBU
UKA i Ås
Eik Ideverksted

ARRANGØRER

Norgesgruppen
Gartnerhallen
Askim og Spydebergsparebank
SkiBygg
Inkubator Ås
Akershus fylkeskommune
NMBU
Ås kommune

SPONSORER

VINN!Del ditt beste bilde fra SmakÅs på Instagram under hashtag 

#Smakås2016. Kl 15 trekker ut et bilde som vinner 2 billetter til DumDum Boys 
konserten samme kveld (lørdag 22. oktober kl. 21.00)
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NMBU

Ås stasjon

Ås rådhusKjerringjordet Storebrand stadion

Samfunnet

Vitenparken

Åsgård

Ås kvartalet

Søråsjordet

Institutt for tekniske fag

Mat og dyr 
på Vitenparken Makers Market 

på Campus Ås

Aktiviteter
på Søråsjordet

Matmarkedet
i Ås sentrum

MATMARKEDET I ÅS SENTRUM
Salgsboder, matservering, aktiviteter, underholdning og 
foredrag. Her skjer det masse, så sett av tid til å titte rundt og 
til å gjøre en god handel. 

Program:
10-16   Matmarked:
 * Produkter og servering fra lokalmatprodusenter
 * Eget tema om bier, honning og birøkting
 * Gresshoppe til dessert? NMBU inviterer til en helt unik matopp 
    levelse med 3-retters insektsmeny 
 * Tilbud i butikkene og serveringsstedene i Ås sentrum.
 * Popp av popcorn i badekar, kjør smoothiesykkel og mye annet 
    med Kroer 4H
10-16 * Informasjon om økologiske grønnsaker uten emballasje rett fra 
    bonden, Ås kooperativet og Oikos 
11.00 * Hva avgjør smaken?- Enkel sensorikk-testing ved Nofima
12.00 * Forfatter Mia Frogner forteller fra boka «Grønn bonanza» om  
    god vegetarmat, grønne oppfordringer og bevissthet rundt mat, 
    i Voksenavdelingen i Ås bibliotek
13.00 * Designer Line Westgaard har «Okseutstilling» med smykker,  
    kunst og søm i Vektergården  
14.00 * Røde kors dekker på til flerkulturelt mattreff

MAKERS MARKET PÅ CAMPUS ÅS 

Med ny teknologi kan matproduksjonen bli mer bærekraftig 
og mette flere mager. Prøv selv på Makers Market ved Institutt 
for matematikk, realfag og teknologi ved NMBU. 

Program:
11-16  * Pærefisking med ROV-droner. Sponset av: Gartnerhallen
11-16  * Demonstrasjon av miljøteknologier som solceller og vindmøller
11-16  * Fremtidens matdyrking gjennom alger og Aquaponics
11-16  * Byggekonkurranse med 3D- print. 
11-16  * Sett sammen et byggesett av 3D- printede deler i Snekkerbua.  
    Sponset av: SkiBygg
11-16  * Bekjemp ugresset sammen med landbruksroboten Thorvald i 
    Thorvaldspillet. Sponset av: Inkubator Ås

MAT OG DYR PÅ VITENPARKEN
Vitenparken og UKA i Ås inviterer til aktiviteter for barn og 
voksne. Allerede fredag 21. oktober inviterer vi til oktoberfest 
med lokal mat og øl fra eget mikrobryggeri. 

Program:
10-16  * Vitenparken Kafé åpner 
11-16  * Hils på kyllingene
11-14 * Ponniridning
11-16 * Smaksverksted for barn med ferskost og urter
11-16   * Alle kan holde høner med hjelp fra Eggchange  
12.00  * Saueklipping. Sponset av: Askim og Spydeberg sparebank
12.45  * Kokkeshow med musiker og matentusiast Heine Totland
14.00  * Foredrag om dyrevelferd med Hans Arild Grøndahl fra 
    Grøndalen Gård og Gunnar Dalen fra NMBU
15.00  *Saueklipping. Sponset av: Askim og Spydeberg sparebank 

AKTIVITETER PÅ SØRÅSJORDET
Langs Søråsjordet frem til Storebrand stadion og Samfunnet 
kan du se hvilken innsats som ligger i å få maten fra norske 
jorder og frem til din tallerken.

Program: 
10.00 * Åpning av SmakÅs
 * Ås og Vestby musikkorps spiller, velkomsttale og potetløp
10.30 * Oppvisning med gjeterhund ved gjeterhundfører Anne Buer
11-16 * Ta en potet! Selvplukk av poteter for voksne og barn. 
    Hvem finner den største poteten?
11-16     Infotorg: 
 * Ås landbrukslag presenterer hvilken produksjon vi har på jorder 
    og i fjøs i Ås
 * Follo motor- og landbruksmuseum viser frem nye og gamle   
    maskiner og landbruksutstyr
 * Mattilsynet holder infostand om forsøksfeltet på Søråsjordet
 * Søndre Akershus Sau og Geit forteller om småfeproduksjon i 
    Akershus og bruk av gjeterhund.
 * DeLaval presenterer melkerobot. Minimesse med salg av DL  
    oppvaskbørster, plastkalv med kalvedekken/teppe
 * AntrozoologiSenteret gir tips om hundehold
11-16   * Budeieforeninga på NMBU selger nysteikte sveler rett frå takka 
11-16  * Mal ditt eget mel. Med en liten mølle kan små og store male  
    hvete til mel for vaffelsteking 
11-16  * Demonstrasjon av roboter ved Saga robotics

Aktiviteter på Søråsjordet arrangeres 
med støtte fra NorgesGruppen.


