
Torsdag 25. august
09-18 Barnas Matfestival
Barnehager og skoler inviteres på dagtid 
(andre fra kl. 16-18). 

09-11 Kremmergaarden: Gratis frokost 
Få en god start på dagen med noe påsmurt + 
kaffe/juice.

10-14 Kokkekonkurranse med elever 
fra Borgund vgs
Elevene fra restaurant- og matfag løser 
oppgaver fra de erfarne kokkene i Kokkenes 
Mesterlaug Møre og Romsdal, i hovedteltet.

14.30 Offisiell åpning i hovedteltet 
Ordføreren åpner festivalen, og det blir kåring 
av kokkekonkurransen med Borgund vgs.

15-16.30 Politisk matprat
Bondelaget i Møre og Romsdal inviterer til 
politisk matprat og dialog med stortings-
representanter, i hovedteltet. 
 
18.00 Gratis ølkurs
Lars-Helge Blokhus Hanssen snakker om 
hjemmebrygging og norsk øltradisjon, i 
hovedteltet.

18-22 Vin og klippfisk
XL Diner serverer bacalao og Vino Piemonte 
presenterer vinene, i vinteltet. 

18-23 Havbrukskveld og åpning av 
visningssenter på Atlanterhavsparken
Festaften med lokale råvarer og offisiell åpning 
av det nye visningssenteret til Hofseth.

19.00 Ritland & Raknes BistroBass på T2
Bassist og vokalist Steinar Raknes har med seg 
Jon Ståle Ritland, som har skrevet diktsamling 
om mat. 

Fredag 26. august
09-18 Barnas Matfestival
Barnehager og skoler inviteres på dagtid (andre 
fra kl. 16-18). 

09-11 Økologisk frokost på BRO
Presentert av kjøkkensjef Ronny Kolvik på Bro. 

14-15 Opplev bienes verden 
Lær mer om birøkting og bli med på magisk 
honningsmaking, i hovedteltet.

16-17 Lesestund: «Sjøhesten Hippo» 
Barnekrok med fargelegging, t-skjorte redesign 
med Hippo-stempel og servering av Hippo sine 
egne miljøvennlige fiskekaker, i hovedteltet.

17-22 Byfjellets Hemmeligheter
En historisk opplevelse med en liten smak av 
Ålesund, i Byfjellet.

17-22 Ålesund Ølfestival
Lokale, regionale og nasjonale bryggerier blir med 
på å skape årets ølfestival. 

18-19.30 Akevittkurs
Odd Johan Nelvik holder kurs om akevittens 
historie i kombinasjon med mat, i hovedteltet.

18-22 Vinkurs Musserende viner
Innføring i ulike produksjonsmetoder med servering 
av ost, skinke, salami og brød, i vinteltet.

ÅLESUND

25.-27.
AUGUST

Lørdag 27. august
11-18 Barnas Matfestival
Barnehager og skoler inviteres på dagtid 
(andre fra kl. 16-18). 

12/14 «Kokkelaugets Klippfiskbuffet»
Smak på 25 ulike klippfiskretter, komponert og 
servert av Norske Kokkers Landsforening 
i Møre og Romsdal, i vinteltet kl. 12 og 14.

14-15 Lesestund: «Sjøhesten Hippo» 
Barnekrok med fargelegging, t-skjorte re-
design med Hippo-stempel og servering av 
Hippo sine egne miljøvennlige fiskekaker, i 
hovedteltet.

12-22 Vinteltet til Vino Piemonte 
er åpent

15-22 Ålesund Ølfestival
Lokale, regionale og nasjonale bryggerier blir 
med på å skape årets ølfestival. 

17-22 Byfjellets Hemmeligheter
En historisk opplevelse med en liten smak av 
Ålesund, i Byfjellet.

18-20 Lær mer om gin
Det Norske Brenneri inviterer til kurs sammen 
med lokale gin-produsenter, i hovedteltet.
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