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PROGRAM
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17. februar 

Tid:  Kl. 12.00 - 16.00 
Sted:  Spesialgrossisten Troye 
 Kokstadvegen 35B, 5257 Kokstad

WORKSHOP - KOKKEN MØTER BONDEN
Du vil samarbeide med svært dyktige kokker.  
Møt Nikolas hos Restaurant 1877, Erlend hos BARE,  
Bård Emil hos Spisekroken og Anders hos Tveite Gard. 
Du får tilbakemelding på dine råvarer, ferdige produkter, 
og tips til småretter til bruk på din egen gårdsrestaurant, 
festivaler og markeder. 

10. mars
Tid: Kl. 09.30 - 18.00 
Sted:  Grand Bergen
 Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen
 
INSPIRASJONSSAMLING
- se fullt program neste sider
 

11. mars
Tid:  Kl. 9.00 - 15.30
Sted: Reiselivets hus (Piren), 
Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen  
(i samme bygg som Matarenas nye kontor). 

BASISKUNNSKAP 
Kl. 9.00 - 10.30 
Mattilsynet kommer og gir nyttig informasjon om 
regelverket rundt matproduksjon, merking og 
emballering av produkter. Det blir satt av tid til dialog, 
spørsmål og svar.

 

Program 2020
Matarenas kompetansenettverk

Videre program 11. mars kl. 10.45 - 15.30

EMBALLERING
Hvordan utvikle miljøvennlig og praktisk emballasje som 
også bygger din merkevare og ikke minst SELGER GODT!
 
- Vi inviterer trykkeriet Molvik som utvikler bærekraftig  
  og miljøvennlig emballering og som vil gi gode råd og  
  praktiske eksempler som er i tråd med Mattilsynets  
  bestemmelser. Overhaus blir invitert med og vil gi råd  
  rundt utvikling av salgbare, merkevarebyggende design. 
  
- Vi utveksler erfaringer med egen emballasje i gruppen. 
  Alle tar med noen av egne eksempler.
 

15. - 16. april

VI BESØKER LOKALMATPRODUSENTER I 
MATARENAS KOMPETANSENETTVERK
Lokalmatprodusenter i nettverket og kokker drar ut på 
tur til noen av produsentene i nettverket. Denne gangen 
besøker vi noen av produsentene i tidl. Sogn og Fjordane. 
Vi legger opp til overnatting, historiefortelling og serve-
ring av lokale signaturretter underveis. 

24. - 27. september

STUDIETUR TIL DEN KULINARISKE ØYEN, 
BORNHOLM - VI OPPLEVER  OGSÅ ØYENS
DRIKKEFESTIVAL!
På øyen Bornholm, som ligger like sør for svenskekysten 
og Ystad, har de virkelig fått øynene opp for hvordan 
man produserer og distribuerer mat som er produsert på 
øyen. Bornholm tiltrekker seg foodies og stjernekokker, 
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og er et mekka for alle som liker god mat og drikke. Her 
produsenteres ulike kjøttprodukter, oljer, honning, frukt, 
bær, urter,  røkt sild, sider, øl, vin, og mere til. De har også 
et matkulturhus som er møtestedet mellom produsen-
ter, kokker og gjester og viser her blant annet hvordan 
tradisjoner danner basis for den moderne og blomstrende 
Bornholmske matkultur. Dette er virkelig et sted å hente 
inspirasjon!  Vi besøker også drikkefestivalen som  
arrangeres samme helg. Mer informasjon kommer.  
Hold av dato;) Turen blir tilbudt til kostpris.

2 dager uke 43, oktober
ØKONOMI OG KALKYLE
Dag 1:
• Lønnsomhet - tjener du penger på produktene dine?
• Prissetting - hva bør sjekkes og hva koster tilsvarende  
   produkter?
• Enkel og mer avansert kalkyle - vi går igjennom 
   kalkyleoppsett. To ulike nivå.   
• Budsjett - maler du kan benytte  
Dag 2: 
Økonomikurs for deg som vil ta det litt videre.  
Her samarbeider vi med Matmerk og BI Bergen.  
Denne dagen blir det workshop og vi kobler kalkyler og 
budsjett. Alle deltakere må ta med egne tall og kostnader. 
Du vil få god praktisk hjelp av dyktige fagfolk til å få dine 
kalkyler og budsjett på plass. 

BASISKUNNSKAP 
Dag 1 - slutten av dagen: 
Matmerk vil også fortelle om sine merkeordninger. 
Eksportmuligheter: IN vil gi generell informasjon om 
eksportmuligheter for ulike lokale produkter innen mat 
og drikke.
*Dato ikke satt

Takk til våre samarbeidspartnere:

STUDIETUR TIL KULINARISKE BORNHOLM

PRISER 2020
FOR BEDRIFTENS DELTAKELSE I 
MATARENAS 
KOMPETANSENETTVERK:

Bedrifter med omsetning under 1 million:  kr. 4000,-

Bedrifter med omsetning fra 1 mill. - 5. mill.: kr. 6000,-

Bedrifter med omsetning over 5. millioner:  kr. 8000,-

Deltakelse i Matarenas 
Kompetansenenettverk inkluderer: 
• Tilgang til skisserte kurs og aktiviteter i nettverket
• En liten egenandel pr. kurs pr. person
• Studietur til kostpris
• Tilgang til alt materiell i Matarenas kompetanse-
  samlinger (legges på matarena.no)
• Naturlig samarbeidspartner ved ulike 
  matarrangement Matarena har ansvar for
• Synlighet på matarena.no
• 10% rabatt for deltakelse på festivaler i regi av 
  Matarena; pt. Bergen Matfestival, Norsk Siderfestival,   
  Hardanger Internasjonale Siderfestival
 



 
RETROVASJON - 
PROGRAM INSPIRASJONSSAMLING 

Felles samling for nettverkene
Matarenas Kompetansenettverk og Smak av kysten

Tid:   Tirsdag, 10. mars 2020
Sted:     Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1

Kl. 09.30  Registrering, kaffe, småmat og mingling

Kl. 10.00 Velkommen  
  
Kl. 10.15  Trendrapport. Hvilke trender ser vi i   
  verden, Europa, Norden og Norge? 
  Og hvordan vil de påvirke din bedrift  
  fremover? 
  v/ Eivind Haalien, Norgesgruppen

Kl. 10.35          Hvem er generasjon Z? 
  v/ omdømmebygger Elise Landa
  I 2020 estimeres generasjon Z å være   
  verdens største forbrukergruppe. 
  De stiller nye og større krav til både  
  sjømat - og landbruksprodusenter.  
  Hvordan tenker de i forhold til bære  
  kraft og hvilke utfordringer og 
  muligheter gir det oss?

Kl. 11.00 Generasjon Z – dagens unge stiller krav  
  til norsk matproduksjon – både til 
  havs og på land. Samtidig er det færre   
  som vil jobbe med mat, spesielt innen   
  restaurant og matfag. Vi hører hva 
  organisasjonen Young Fish tenker og   
  noen av deltakerne i Norgescupen for   
  lærlinger forteller om hvorfor de 
  brenner for faget og hvordan de ser på  
  fremtiden.

Velkommen til årets store 
inspirasjonssamling i Matarenas kompetansenettverk

10. mars 2020 - Bergen

RETROVASJON

A r v e n  f o r  f r e m t i d e n

Kl. 11.15  Lokale smaker servert av laget fra 
  Scandic Ørnen/Bekkjarvik Gjestgiveri

Kl. 11.30  Hvordan skiller du deg ut? 
  v/ Elise Landa 
  90% av all data på nett er produsert de  
  to siste årene - kampen om oppmerksom 
  heten har aldri vært så stor som nå.  
  Hvordan oppnår du synlighet og   
  suksess med sosiale medier?
  Elise gir deg innsikt i de nyeste tren  
  dene og viser deg veien til godt innhold  
  via historiefortelling. 

Kl. 12.15  Pause

Kl. 12.30  Smaksekspedisjon langs 
  Norskekysten

Gjennom fem serveringer tar de 
dyktige kokkene, Gunnar Jensen fra Mat-
hallen i Tromsø, Lars Laurentius Paulsen 
fra Troll Restaurant i Trondheim,  Anders 
Tveite fra Tveite Gard på Voss, Tony  
Martin fra Bellies og Matfylket Roga-
land, deg med på en smaksekspedisjon 
langs det værharde, frodige kystlandska-
pet. Gjennom unike fortellinger fra vår 
langstrakte kyst blir vi bedre kjent med 
råvarene, mathistorien og kystkulturen. 
Rettene kombineres med Norges egen 
Champagne - Sider - i en smaking ledet 
av smaksekspertene i Ypper,  Anniken 
England og Ove Svendsen.
           
Velkommen til et geografisk etegilde.

  Konferansier: Petter Lidal



  

Kl. 19.00
Felles middag på Colonialen 44 
– 4 retters meny inspirert av tradisjo-
nell norsk mat kombinert med inter-
nasjonale impulser. Colonialen henter 
sine råvarer fra dere lokale bønder og 
setter sammen en nydelig 4 retters 
meny av sesongens råvarer.  
4 retters meny: kr. 550,- 
(Alle betaler hver for seg. Drikke kommer i tillegg).

Påmelding inspirasjon- og 
kompetansesamling: 
Innen 21.2. til ingerid@matarena.no
Pris per deltaker 10.3 og 11.3..: 
kr. 350,- 

Takk til våre samarbeidspartnere:

MATARENAS  
KOMPETANSENETTVERK - 
MÅL:

Øke attraktivitet og 
lønnsomhet for lokal-
matprodusenter som 
satser på lokal mat og 
drikke

• Øke faglig og forretningsmessig  
  kompetanse
• Bidra til økt profesjonalisering av  
  næringen
• Bidra til lønnsom verdiskapning     
  over tid
• Bygge nyttig nettverk med både    
  kokker, andre lokalmatprodusen- 
  ter og mataktører fra hele verdi    
  kjeden
• Bidra til at Vestland blir en av 
  Norges fremste og mest  
  innovative region for lokalmat  
• Bidra til å bygge Matnasjonen      
  Norge

Program under bearbeiding.
Endringer kan komme.

Fra kl. 14.30 
Egne sesjoner for Matarenas 
Kompetansenettverk og 
Smak av kysten

KL. 14.30  Pause

Kl. 14.45   
Praktisk SoMe workshop med 
fokus på Facebook og  
Instagram v/ Elise Landa 
Du lærer mer om annonsering på 
sosiale medier og hvordan du kan 
kjøre effektive kampanjer som gir 
best synlighet og resultater.

Elise viser deg hvordan du jobber 
med segmentering for å nå riktig 
målgruppe og hvordan du bruker 
denne innsikten i videre kommuni-
kasjon og markedsføring.  

Kl. 16.15 - 18.00  
After work med åpen siderbar - 
lokal ølbar - lokal mat

Etter den faglige delen av  
programmet blir det mingling og 
god stemning i baren der du kan 
møte sider- og ølprodusentene i 
vårt nettverk. Det blir satt frem 
spennende smaksprøver fra  
produsenter i lokalmatnettverket 
og Smak av kysten. 

Kl. 19.00  
Felles middag på Colonialen 44 for 
Matarenas Kompetansenettverk

 
   


