Mat- og teknologifestival
Hvordan kan teknologi være med på å gjøre matproduksjonen i Norge
mer bærekraftig i fremtiden? SmakÅs gir deg en total opplevelse for både
sanser og sinn!

12.

oktober
kl. 10-16

Hva er SmakÅs?
SmakÅs er Norges eneste mat- og
teknologifestival med fokus på
bærekraftig matproduksjon.

På en 1,6 kilometer lang strekning
mellom Vitenparken på Campus Ås
(NMBU) og Ås stasjon i sentrum
besøker du flere mindre markeder med
forskjellige temaer innenfor mat og
teknologi.

SmakÅs formidler kunnskap om
kortreist mat og hvordan teknologi kan
være med på å gjøre matproduksjonen
i Norge enda mer bærekraftig i
Noe for enhver smak!
fremtiden.

smakas.no
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Arrangører 2019

Samfunnet i Ås

Markeder og aktiviteter
Matsvinn på Vitenparken
Lær hvordan du redder god mat fra å
bli kastet på Vitenparken!
Kl. 12.00 - HVORDAN BLI EN
GOD MATREDDER?
Holdbart kommer for å gi deg mer
kunnskap om matkasting. Hvordan bli
en god matredder?

Kl. 13.00 - HVORFOR KASTER VI
MAT?
Margrethe Hersleth, forskningssjef for
sensorikk, forbruker og innovasjon ved
Nofima.

Kunnskapsmarked på Meieriplassen
Har du noensinne smakt is laget på
geitemelk?
På kunnskapsmarkedet, Vitensmak, på
Meieriplassen kan du smake is basert
på geitemelk. I tillegg blir det
gjennomført smakstester. Du kan også
delta i en forbrukerundersøkelse på en
helt ny ost!

Og har du lyst kan du også se
nærmere på landbruksroboten
Thorvald og møte forskere og fagfolk
fra Nofima, Tine, Food Pro Future,
Matvett, Urbant landbruk,
Bio for fuels, og andre.

Markeder og aktiviteter
Internasjonalt matmarked

Sykkeltorg

I Aud Max på Samfunnet finner du
internasjonalt matmarked. Markedet
organiseres av International Student
Union (ISU) på NMBU.

Utenfor Aud Max kan du prøve
sykkelferdighetene dine i
sykkelløypa. Ta med egen sykkel, eller
lån en Bygdebike.

Du får utdelt tre bonger som gjør at du
kan smake på internasjonale
godbiter laget av NMBU studenter fra
hele verden. Ta med eget bestikk og
tallerken og få en ekstra matbong!

Her har du også mulighet til å få en
gratis sykkelsjekk!

Aktiviteter på Søråsjordet
Høst din egen råvare, tilbered og spis!
Søråsjordet byr på jordnære
opplevelser.
Ås landbrukslag satt poteter i vår, og
nå kan du komme og høste. Her kan
du også hilse på sauer og griser.

Familiesykkel AS frakter småtråkk
langs Søråsjordet i sin lastesykkel.
UTSTILLERE
• Ås kommune
• Syklistenens
Landsforbund avd. Ås
• Ås sykkelreparasjon
• Sykkologen
• Familiesykkel AS

Lørdag 12. oktober 10-16
Matmarked i Ås sentrum
Parkeringsplassen ved Rådhuset og borggården fylles med lokalmatprodusenter
og andre salgsboder.
Lions holder sin kunst- og håndverksmesse i Kulturhuset.
UTSTILLERE
• Aschjem gård
• Dyster gård
• Svaheim gård
• Kollerud gård
• Dysterjordet andelslandbruk
• Finnmarksfisk
• Vangensten Bigård
• Cake Sisters Oslo
• Darell’s Potpourri
• HomeMade av Elisabeth Moe
• Moia Form
• Sagaskogen barnehage, avdeling
Blåklokke
• HALO Norge
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Thailandske vårruller
Go`biter fra fjord og fjell
Eco project
Gruten AS
Lefsebua på Opsahl Gård
Alna AS
The Northern Company
FairtradeEksperten AS
Svartskog Kolonial AS
Sjokohuset
Madisons OSLO
Velværeprodukter v/Camilla
Netskar
• Dreide produkter v/Jørgen Øien

Markeder og aktiviteter
SmakÅs kunst
SmakÅs kunst er i år et
samarbeid med Ås Bygdekvinnelag.
De har utnevnt 2019 som byggets år,
og SmakÅs har derfor laget et
matnyttig kunstverk i den anledning.
SmakÅs har fått god hjelp fra Åsgård
og Brønnerud SFO. De passer på
hver sin del av kunstverket, som settes
sammen på SmakÅs.

SmakÅs på mobilen

Kom til Rådhusparken i Ås sentrum,
klarer du å se hva kunstverket viser?

Last ned Parkappen og appen
Ås kommune til din
smarttelefon, og få SmakÅsinnhold rett til mobilen!

Bygdekvinnelaget serverer sveler med
byggmel.

Begge appene finner du i App Store
og Google Play.

Lørdag 12. oktober 10-16
SmakÅs tilbud
11.00 - 17.00 SmakÅs-burger med
bygg på Ås Stasjon
Kom innom Ås stasjon som byr på
burgere og annen god mat og drikke
for store og små.
Ta gjerne maten og de gode smakene
ut i hagen for litt deilig høststemning!
15.00 Kunstnerisk overraskelse v/
Helene Bjørneby

09.00 - 15.00 SmakÅs-bukett hos
Ås blomster
Kom innom hos Ås blomster og se
de helt unike SmakÅs bukettene med
bygg-korn!

Del ditt bilde med oss
1. Ta bilder under festivalen.
2. Post bildet på Instagram eller Facebook.
3. Tagg #smakaas eller #smakås

Smakaas SmakÅs

