INVITASJON - OPNING AV STAND A-115

EIN BEREKRAFTIG SJØMATNASJON
– EIT BEREKRAFTIG SJØMATFYLKE
Tysdag 20. august, klokka 12:00 @Aqua-Nor 2019
Stand: A-115, Møre og Romsdal fylkeskommune fellesstand med utstillarar

PROGRAM
• Velkomen ved ordstyrar Øyvind Michael Olsen
• Filosofien til Hofseth Aqua er å nytte heile fisken, og følge fisken gjennom alle ledd i verdikjeda –
frå rund fisk, filét og til avskjer. Ved Lars Magne Haram, plass-sjef Hofseth Aqua.
• Stranda Prolog leverer system for betre fiskevelferd, betre råstoffkvalitet og meir miljøvenleg
produksjon til kundar over heile verda. Ved Klaus Hoseth, administrerande direktør Stranda Prolog.
• Artec Aqua forventar at havbruksnæringa på land vil fortsette å auke, og at oppdrett i sjø og
landbasert akvakultur vil leve side om side i åra som kjem. Ved Ingegjerd Eidsvik, administrerande
direktør Artec Aqua.
• Salmon Evolution tar med seg dei beste føresetnadar som havet gir – til berekraftig produksjon av
nesten 30.000 tonn laks i året - på land. Ved Odd Tore Finnøy, CEO i Salmon Evolution.
• Opning av fellesstanden til Møre og Romsdal 2019. Ved Fylkesordførar Jon Aasen (Ap).
Klippfiskakademiet ved Ole Christian Skogen presenterer dagens smaksprøver og vekemenyen på
fellesstanden til Møre og Romsdal. Opent for alle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Røyka laks frå Hofseth, Snøfrisk og sjølvplukka ramsløk
Jordskokksuppe og røyka laks frå Hofseth
Grilla røyka laks frå Norsk Sjømat på Stranda, potet frå Sunndal og Toregarden naturfarm og
rømme
Grilla gravlaks frå Frøysagarden i Sykkylven, potet og rømme
Lakse Ceviche med laks frå Smølen Handelskompani, reddik og agurk
Sashimi av Laks frå Smølen Handelskompani ”ponzu” og bygg
Lakse ”pastrami” med laks frå Smølen Handelskompani og tangmajones med tang
frå Tango Seaweed på Leinøy
Sylta Laks av Laks frå Smølen Handelskompani med agurk og dillsmoothie
Kveite frå Nordic Halibut, tang frå Tango Seaweed på Leinøy og fennikel

Velkommen!
UTSTILLARAR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FELLESSTAND
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