
 EM I OSTRON-
ÖPPNING 2023

MATMÄSSA MED LOKALA 
SMAKUPPLEVELSER

LÖRDAG 28 JANUARI 
NOVA ARENA - TROLLHÄTTAN
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Dagens smakfulla program
Eliten av europeiska ostronöppnare gör upp i en högklassig tävling där den bäste 
ska koras. Parallellt med mästerskapet pågår Mat & Hantverksmässan med fokus 
på lokala smakupplevelser och närproducerad mat. I ostronbaren kan du avnjuta 
färska ostron och streetfoodtorget erbjuder delikatesser med tre olika teman. 

Med reservation för ändring

   STORA SCENEN

Öppnings ceremoni 
Presentation av tävlande, 
medverkande och jury.

EM i Ostronöppning – Kval
6 heat med 24 tävlande från  
13 nationer tävlar om 8 semi-
finalplatser.

EM i Ostronöppning – Semifinal
De åtta bästa från kvalet gör upp 
om fyra finalplatser

EM i Ostronöppning – Final
De fyra bästa från semifinalen  
möts i en avgörande final

Vikingrace – Stafett i ostron-
öppning  – 5 lag med 3 tävlande i 
varje lag öppnar 30 ostron på tid

Prisceremoni
Europamästaren koras! 
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   MATSCENEN

STREETFOOD!
med inspiration från både det  

lokala och internationella köket. 

OSTRON- & 
CHAMPAGNEBAR!
Färska ostron och drycker från 

Strömmarń s Nanobryggeri, 
Gotlands Bryggeri, Spring Wine 

och Champagnehuset

Matmässan öppnar 
 

Inspirationsmatlagning 
Katja Palmdahl – erfaren krögare 
från Göteborg och känd från årets 
Kockarnas Kamp, tillagar rätter på 
lokala råvaror. 

Inspirationsmatlagning
Kockar från restaurang Järnet by 
Chefs och  Godhem Sour Café lagar 
och pratar mat.

Inspirationsmatlagning
Katja Palmdahl och hennes sidekick 
Patrick Palmdahl lagar spännande 
rätter med utställarnas råvaror. 
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OSTRONÖPPNING – SÅ HÄR GÅR DET TILL:
Att på snabbast tid öppna  30 st ostron av arten Ostrea Edulis 
och presentera dem smakfullt i perfekt skick inför en kritisk jury, 
det är vad tävlingen går ut på. Redan 1954 arrangerades det 
första världsmästerskapet i Galway på Irland. Det första svenska 
mästerskapet gick av stapeln 1977 och är en av de första tävling-
arna inom svensk gastronomi.

Den 6 mars 2011 arrangerades EM i Ostronöpp-
ning för första gången i Trollhättan, efter att 
tidigare ha arrangerats i Göteborg. 2013 gjordes 
tävlingsformatet om och blev till European 
Oyster Opening Championships – Trollhättan 
– Sweden. Eventet arrangeras för elfte gången i 
rad  NOVA Arena och efter två års uppehåll 
satsar man nu stort på att leverera ett fullskaligt 
mästerskap med 24 deltagare från hela Europa. 
Tävlingen sker i samband med mat- och hantverks- 
mässan och förväntas locka 2000 besökare.

Under den nervkittlande tävlingen kommer vi 
bland att få se den regerande Europamästaren 
Anti Lepik från Estland (Vinnare av Master of 
Masters, Nordisk Mästare och Världsmästare 
2022) utmana den övriga Europaeliten med vår 
svenske mästare Johan Malm i spetsen. För att 
vinna krävs det att den tävlande tar sig vidare 
genom kval och semifinal, för att slutligen bevisa 
sin oöverträffade fingerfärdighet i den rafflande 
finalen.

European Oyster Opening 
Championships 2023



Matlagnings- 
inspiration  
med lokalt tema.

Varmt välkommen till en lokal matmässa som 
med stolthet och yrkesskicklighet skapar sma-
kupplevelser utöver det vanliga. I samarbete 
med Turistrådet Västsverige och Lokal Meny så 
har vi samlat lokala aktörer, både stora och små, 
som delar med sig av sina guldkorn. På plats 
finns också flera skickliga hantverkare och andra 
lokala förmågor som tillsammans bidrar till ett 
rikt utbud. Här hittar du matlagningsinspiration, 
smakprov och en mängd fantastiska exempel på 
lokal matglädje.

Vi är dessutom otroligt stolta över att ha med 
oss Katja Palmdahl (prisbelönt kock och känd 
från Kockarnas Kamp 2022), som vid två tillfällen 
kommer att bjuda på inspirerande matlagning 
från vår matscen. Det kommer även att bjudas på 
matlagningsinspiration från Järnet by Chef som 
tillsammans med Godhem Sour Café kommer att 
tillaga och prata om lokal mat.

NÅGRA AV ÅRETS UTSTÄLLARE

• Bohlins Glass 
• Koberg Vilt
• Helgess 

• Sivans Ost 
• For Real Foods 
• Widén Gården

• Ehrenhofers Lamm & Vilt
• Åsbackens Honung 
• Dalslands Alpacka



Välkommen till en smakfest på  
Drottningtorget med cookalongs, kock-
dueller, restaurangtält  och massor av 

skön vårinspiration.

Matfestival i stan!  
12-13 maj 2023



Matfestival i stan!  
12-13 maj 2023 SAMMARBETSPARTNERS

EM i Ostronöppning 2023 presenteras av Trollhättan Stad och arrangeras av 
Nova Mat & Möten tillsammans med VISIT Trollhättan & Vänersborg.

CLARION COLLECTION
KUNG OSCAR 
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