
Råvarukorg SM i utomhusmatlagning 
Deltävling - Glupsk på Dalsland den  25 augusti

Hela Glupsk är fullt av medverkande producenter och självklart så har vi fyllt råvarukorgen till bred-
den med fantastiska råvaror från dem. Några saker har vi tagit med därutöver och de kommer finna på 
plats i närheten av tävlingsfältet.  Nedan presenteras listan med handplockade råvaror. 

Huvudråvara

Max 2 val a 600gr per lag:
• Hängmörat Nötkött från Larssons gårdsbutik, Kingebol. 600gr innanlår från Kviga.
• Kalkonbröst från Adelsåsen 600gr.
• Innanlår av ungdjur på tacka från Kullans Lycka ca 600gr.
• Färs från Skogshyddans gårds Linderödsgrisar. Sugga 2år. Ca 600gr.

Detta är produkter som kommer att få hämtas från medverkande 
producenter på Glupsk.

• Grillost från DalsSpira ca 150gr
• Mjölk från DalsSpira 1liter
• Vispgrädde från DalsSpira 5dl.
• Cremefraiche från DalsSpira 2dl
• Yoghurt naturell 1liter från DalsSpira
• 12p Ekologiska ägg från Torggumman
• 100gr mesost
• 100gr vit caprin från Lillängen
• Chilikorv från Kullans lycka 2st a 100gr/st
• Svensk Gourmetsvamp. 1förp torkad Karl Johan 30gr.
• Rapsolja från Mariannes biodling. 
• 1burk honung från Mariannes biodling.
• 1st flaska Äpplemust från Dal Rostad.
• Surkål från Så Funghy 1burk.
• 1burk havtornsmarmelad från Olivia Eko.
• 1flaska vinäger smaksatt med Basilika från Töllås fårgård.
• 1 flaska champinjonsoja från Värmlandsodlarna.
• Kalvdans från Kulling 220gr
• Surdegsbaguette från Brukets godaste 1st.
• 1 flaska lättöl från Västra Ämterviks bryggeri.



Grönsaker från Skallsjös ekologiska grönsaker

• 1kg Connect Färskpotatis
• Morötter med blast i olika färger 1kg
• Ca 500gr blandat, polkabetor, gulbetor och rödbetor
• Ca 500gr Spetskål
• 1knippe salladslök
• Ca 500gr gul lök
• 1st grön paprika
• 1st Fänkål

Grönsaker från Gåsevikens grönsaker

• 1kg Tomater
• Ca 300gr (blandade färger) vaxbönor
• 1ask microgrönsaker. (70gr mixat med kålrabbi, broccoli, amarant samt senap)
• Basilika
• Kruspersilja
• Dill
• Oregano
• Timjan
• Koriander
• 1st Romansallad
• 1st Frelissallad

Varor som finns utöver (ej bland utställare)

• 250gr hallon från Eventorps gård
• Äpplen ca 1kg (leverantör ännu ej klar)
• Salt
• Peppar (svart och vit)
• Bakpulver
• Färsk jäst
• Vitvinsvinäger
• Rosmarin
• Siktat ölandvete, Dinkel hel kärna, Flingor av Spelt (samtliga från Wästgötarna)
• Champinjonsoja samt champinjoner från Värmlandsodlarna
• 200gr smör per lag
• Kaffe från Hansens kafferosteri
• Frysta havtorn 


