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Slow Food-grundaren Carlo Petrini utsågs till ny ambassadör för Eldrimner 

I samband med invigningen av mathantverksforumet Særimner i Åre den 24 - 26 oktober 2017 och 
årets SM i Mathantverk utsågs Slow food-rörelsens grundare Carlo Petrini till ny ambassadör för 
Eldrimner. När han fick frågan svarade han genast "certo" och förklarade att han tycker att Eldrimner 
gör ett viktigt jobb för att den småskaliga matproduktionen. Det som började med att Carlo Petrini 
tog initiativet till att stoppa etableringen av en amerikansk snabbmatskedja i centrala Rom har lett till 
att han blivit en av de mest inflytelserika matmakthavarna i världen. Under de senaste trettio åren 
har hans passion och visioner för lokal, hållbar och traditionell mat revolutionerat västvärldens 
attityd till mat. Han har beskrivits som en karismatisk matpoet som på årets Særimner både 
invigningstalar och delar med sig av sin historia och sina tankar kring hur han ser på framtidens mat. 

Redan 2007 började Eldrimner arbeta med att utse ambassadörer för mathantverket och först ut var 
Carl Jan Granquist och Ana Martinez. Sedan har gruppen växt med två nya ambassadörer 
vartannat år. Ambassadörerna är en stor tillgång för Eldrimner och alla har mycket att bidra med 
inom sina verksamhetsområden. Gemensamt för ambassadörerna är att alla arbetar med mat, men i 
olika former. Slående för gruppen är att alla är visionärer och kreatörer av stora mått.  
 
Hela ambassadörslistan finns här: http://www.eldrimner.com/om-
eldrimner/31897.ambassadorer.html 
Pressmeddelande om SM och Særimner finns här: http://www.eldrimner.com/om-
eldrimner/43395.nyheter_och_pressmeddelanden.html  

 
Representanter för media är välkomna att bevaka både SM och Særimner. Mer info finns på 
eldrimner.com . Vid behov av bilder eller ytterligare information, kontakta Eldrimner, se 
kontaktuppgifter nedan. 

Eldrimners definition av mathantverk: 
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i 
huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för 
mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma 
produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat 
med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. 

För mer information kontakta:  
Bodil Cornell, verksamhetschef Eldrimner, 010-225 32 72, bodil@eldrimner.com 
Christina Hedin, kontaktperson Særimner, 010-225 32 64, christina@eldrimner.com 
Aleksandra Ahlgren, kontaktperson SM i Mathantverk, 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com 
Jens Linder, juryordförande, 070–340 38 37, jens@jenslinder.se  
Karin Hillström, juryordförande för jästa drycker, 073 – 320 06 42 
Annelie Lanner, pressansvarig, 070-234 14 52, annelie@eldrimner.com  
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