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Gästabudet på Fågelvägen

Ölands godaste soppa
Bakgrund – syfte: ”Gästabudet” liksom ”Ölands 
godaste soppa” är den festliga finalen på höstens 
aktiviteter på Fågelvägen. Då skall den goda närpro-
ducerade maten stå i centrum. Fågelvägens restau-
ranger, caféer och pubar bjuder in till värme och stor 
matglädje. Gårdsbutikern har laddat för alla som vill 
proviantera för vintern eller njuta av Fågelvägens 
specialiteter. Under Gästabudet kommer ”Ölands 
godaste soppa” att koras. Här kommer öländska 
mattraditioner att mätas mot de nya trenderna. Det 
blir en het och spännande tävling där Ölands unika 
råvaror och kärleken till den goda maten kommer att 
sätta färg på hösten.

Deltagare: Privatpersoner (eller privata sällskap) 
boende på Öland, hel- eller deltid, är välkomna att 
delta i tävlingen. De får mäta sin kokkonst mot 
Fågelvägens restauranger, caféer, pubar och gårds-
butiker. De tävlande bidragen lämnas för juryns 
bedömning enligt nedan. De privata deltagare som 
eventuellt önskar sälja sina soppor under Gästa-
budet skall vi försöka tipsa om lämplig lokal längs 
Fågelvägen. De kan då också delta i  ”Den öländska 
soppchecken”. Försäljning liksom soppchecken är 
ej obligatorisk. Av praktiska skäl kan vi tvingas be-
gränsa antalet tävlande och i så fall är tidpunkt för 
anmälan avgörande det vill säga ”först till kvarn...”.

Tävlingsregler: Soppan skall baseras på öländska 
råvaror; rotfrukter, grönsaker (exempelvis potatis, 
lök, rödbetor, pumpor, bönor osv), köttprodukter
(styckat, malet, korv osv), fisk från öländska vatten, 
mejeriprodukter, kryddväxter,  allt som växer och 
produceras på Öland. Tillsatser för kryddning, de-
kor och så vidare är tillåtna. Tveksamheter bedöms 
av juryn.

Jury och bedömningar: Jurymedlemmar är An-
nika Triberg journalist och författare, Stefan Ahl-
gren, turismsamordnare, Christina Larsson rektor 
Ölands Gymnasium, en skola för framtidens 
mästerkockar. Juryns bedömningar är utan 
appell. Jurybedömningen sker samlat 
i Hulterstad bygdegård den 31  okt kl 

16.00-18.00. Direkt efter avslutat jurymöte kom-
mer resultat att presenteras. Alla tävlande skall i god 
tid innan bedömningen leverera sitt tävlingsbidrag. 
Motsvarande cirka 1 liter soppa i termos eller mots-
varande inklusive förteckning av ingredienser. På 
plats finns möjlighet till eventuell uppvärmning 
och enkel slutjustering av tävlingsbidraget. Sop-
porna kommer att presenteras juryn enhetligt och 
anonymt. Eventuellt kommer bedömning av prak-
tiska skäl att behöva ske i grupper med mindre tids-
förskjutning. Tävlande kommer att få detaljerad 
information efter anmälan.

Priser och resultat: Vinnare kommer att belönas 
med Diplom samt produkter och presentkort från
Kalmar-Öland Trädgårdsprodukter. Resultaten 
kommer att presenteras bland annat på Facebook 
”Fågelsafarin” och Hulterstad AIKs hemsida: “hul-
terstadsaik.se”. 

Frågor och anmälan: Christer Strandå Havtorns-
gården 0485-451 48, 070-888 7198, Agneta Larsson 
Mellby Ör Inn, 0485-66 40 33, 073-5285646,Anneli 
Nordqvist, Nordqvist Nötkött 0485-430 21, 073-
427 2728. Anmälan senast 27 oktober.

”Den Öländska sopp-checken” – ett matäventyr. 
Under Gästabudet lördagen/Allhelgonadagen den 
31/10 11.00-15.00 står soppan i centrum. Det blir en 
särskild aktivitet för några av de soppor som tävlar om 
titeln ”Ölands godaste soppa”. Sopp checken köper 
du hos Fågelvägens matställen, caféer och gårdsbu-
tiker. Med den får du tillfälle att testa tre soppor hos 
tre olika tävlande (mugg/tallrik med ca 2 dl soppa 
samt bröd) för endast 100:- totalt. En unik öländsk 
smakupplevelser. Lämna in din soppcheck direkt eft-
er provsmakningen så är du med om lottningen av en 
festmåltid under 2016 på Fågelvägen.

OBS! Överallt kan du givetvis njuta av allt som står 
på menyerna och finns i gårdsbutikerna under 

hela Gästa budet som pågår 31 oktober och 1 
november.

Program kommer.FÅ
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