Saimaa Local Food Gift Challenge
15.8. – 16.12.2022

World Food Gift Challenge
• World Food Gift Challenge -kilpailun kautta Euroopan ja maailman gastronomiset
alueet voivat tukea paikallisia pieniä ja keskisuuria tuottajia ja tuoda esiin
tarinoita, jotka yhdistävät nämä tuotteet alueeseen.
• Kilpailussa kolmen parhaan tuotteen lisäksi palkitaan seitsemän muuta tuotetta
(aikaisempina vuosina mm. Most Creative Branding, Most Sustainable Packaking,
Best Storytelling, Best Tasting, Best Promotion of the Region, Best Innovation on
Traditional Design, Best Contemporary Interpretation of Traditional Craft).
• Ennen kansainvälistä kilpailua Euroopan ja maailman gastronomiset alueet
organisoivat itsenäisesti alueelliset valinnat (aluekilpailu tai muu valintaprosessi).

Kuopio European Region of Gastronomy
pilotoijana Food Gift Challengessa
• Kuopiossa järjestettiin kevään 2020 aikana Euroopan ensimmäinen Local Food Gift
Challenge -työpajojen sarja, jossa yrityksille tarjottiin koulutusta ruoka- ja
keittiötavaralahjojen tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen.
• Kehitystyö huipentui Local Food Gift Challenge -aluekilpailuun.
• Ensimmäinen Euroopan laajuinen European Local Food Gift Challenge järjestettiin
Kuopiossa 2020 syyskuussa.
• Malli Food Gift Challengelle luotiin yhteistyössä European Region of Gastronomy –
verkoston ja IGCAT -organisaation (International Institute of Gastronomy, Culture,
Arts and Tourism) kanssa.
• Kuopio European Region of Gastronomy -hankkeen aikana Pohjois-Savon alueelta
palkittiin 5 ruokalahjaa (Food GiftChallenge). Ruokalahjojen myyntikanavat
etenkin paikallisesti useiden toimijoiden kautta. Vuosina 2020 ja 2021 ohjelmaan
osallistui n. 30 yritystä ja 51 tuotetta.

• Slovenialainen huippukokki Ana Roš on World Food Gift
Challengen virallinen Ambassador
• Vuonna 2017 The World's 50 Best Restaurants Academy
valitsi Ana Rošin maailman parhaaksi naiskokiksi.
• Hänen ravintolansa Hiša Franko palkittiin kahdella
Michelin-tähdellä vuonna 2020, ensimmäisenä
Sloveniassa.

Saimaalaiset tuotteet menestyivät
World Food Gift Challenge 2022 -kisassa
• Saimaan seutu oli näyttävästi esillä Menorcalla järjestetyssä World
Food Gift Challenge 2022 -kilpailussa 7.4.
• Kilpailun tavoitteena on tuoda näkyvyyttä laadukkaille
artesaaniruoille ja ruokaan liittyville käsityölahjoille maailman ja
Euroopan gastronomisilta alueilta.
• Kilpailuun osallistui yhteensä 33 korkealuokkaista tuotetta.
• Palkitut tuotteet:
• World Food Gift Challenge 2022, kolmas palkinto: Luomus Koivu sisustuselementti ja lautanen, Luomus Woodworks
• Best Promotion of the Region: D.O. Saimaa -herkkulahjapakkaus,
Kenkävero Mikkeli / D.O. Saimaa –tuottajat

• Linkki IGCAT -organisaation tiedotteeseen: https://igcat.org/winners-ofthe-world-food-gift-challenge-2022-awarded/

Koivu -sisustuselementti ja lautanen,
Luomus Woodworks
Yrittäjä Ville Naumanen:
”Minulle palkitseminen tuli suurena yllätyksenä, ja sen isoimpana henkilökohtaisena
vaikutuksena on ollut kohonnut usko omaan osaamiseen. Se on osoitus siitä, että minun
tekemiseni on korkealla tasolla, vaikka yksinyrittäjän arjessa se aina tahtookin unohtua.
Palkinnon myötä useat kansalliset ja kansainväliset ravintola-alan toimijat ovat olleet
yhteydessä ja osoittaneet kiinnostusta tuotettani ja tekemistäni kohtaan. Näistä on
konkretisoitunut useita lähitulevaisuudessa toteutuvia yhteistöitä, joilta odotan paitsi
liikevaihtoa myös lisää oikeasti merkittävää näkyvyyttä tuotteelleni. Tuotteeni on löytänyt
myös muutama jälleenmyyjä.”

Kansainvälisen raadin lausunto:
“The Luomus Koivu Plate is a unique piece that the jury recognised as beautifully designed
and masterfully handcrafted. A contemporary gift using traditional craft skills, that uses
sustainable raw material and packaging. Its shape recalls the local nature of the Saimaa
region and its colour makes it elegant and refined. A beautiful poem accompanies the gift
and this evokes a special connection to the region. Its form makes it perfect for serving
food or as a sophisticated decorative item and perfect for a special gift.”

Saimaa Local Food Gift Challenge
• Saimaan seudun avoin haku alueemme ruokalahjoille ja matkamuistoksikin
sopiville ruokaan liittyville muotoilu-/käsityötuotteille avataan 15.8.2022.
• Aluekilpailu on suunnattu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueilla
toimiville, ensisijaisesti pienille sekä keskisuurille yrityksille, tuotteille ja tuottajille.
Kilpailussa painotetaan vastuullisia arvoja, paikallista osaamista sekä alueen
uniikkeja helmiä. Kilpailuun sopiva tuote voi olla artensaanituote, ruokalahja,
ruokatuote tai esimerkiksi ruokakulttuuriin tai ruoanlaittoon liittyvä tuote.
• Avoin haku päättyy 16.12.2022, jonka jälkeen asiantuntijaraati valitsee
molemmista kategorioista kaksi tuotetta edustamaan Saimaan seutua Kreikan
Kosin saarella 26.-29.4.2023 järjestettävään World Food Gift Challenge –
kilpailuun.

Saimaa Local Food Gift Challenge -valmennus
• Tarjoamme alueemme toimijoille mahdollisuuden osallistua myös aluekilpailuun
liittyvään valmennukseen, joka järjestetään 16.9.2022 Mikkelissä klo 14 – 17
(Mikonkatu 5).
• Ohjelman ensimmäiseen osaan klo 14 – 16 on mahdollista osallistua myös etänä.
• Asiantuntijavieraaksi saamme tuolloin IGCAT -organisaation (International
Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) kansainvälisten hankkeiden ja
yhteistyön projektipäällikkö Fabrizia Toccolin.
• Valmennuksen aikana syvennytään myös tuotteiden tarinallistamiseen.
• Katamme tilaisuuteen pöydän, josta löytyy Food Gift Challenge -kisoissa
menestyneitä tuotteita ruokalahjoista käsityötuotteisiin. Arvioidaan yhdessä mitkä
ovat tuotteiden menestystekijöitä. Osallistujat voivat ilmoittaa myös oman
tuotteensa mukaan maistelu-/testailupöytään.

Aluekilpailuun voi osallistua kahdessa kategoriassa:
A) RUOKALAHJAT
Kilpailuun voivat osallistua paikalliset ruoka- ja juomatuotteet, jotka soveltuvat
kuljetettaviksi ilman vaaraa, että ne tuhoutuvat ja/tai menettävät
ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Sopivia tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset,
hillot, hunajat, mausteet tai muut herkut, jotka eivät tarvitse kylmäsäilytystä ja
ovat helposti ostettavissa mukaan sopivan pakkauskokonsa vuoksi.
Yleisesti ruokalahjojen tulisi olla:
• ihmisravinnoksi kelpaavia
• noudattaa elintarviketurvallisuutta koskevia määräyksiä ja
elintarvikestandardeja
• toistettavissa valmistusta varten
• paikallisesti tuotettuja
• valmistettu pääasiassa paikallisista raaka-aineista
• valmistettu pääasiassa luonnollisista ainesosista

Aluekilpailuun voi osallistua kahdessa kategoriassa:
B) RUOKAAN LIITTYVÄT LAHJAT
Ruoanlaittovälineet tai muut paikalliseen ruokakulttuuriin liittyvät tuotteet.
Sopivia tuotteita ovat esimerkiksi keittiövälineet sekä tekstiilit tai muut esineet,
joita matkailija veisi mielellään muistoksi mukanaan. Tuotteet voivat soveltua
erinomaisesti myös yritys- tai joululahjoiksi.
Yleisesti ruokaan liittyvien lahjojen tulisi olla:
• kuljetukseen soveltuvia (esim. pakkauskoko, paino)
• toistettavissa valmistusta varten
• paikallisesti tuotettuja
• valmistettu pääasiassa paikallisista raaka-aineista

Raadin arvioinnissa keskeistä
• Lahjapakkaus (kestävyys, kierrätettävyys, soveltuvuus kuljetukseen, muotoilu,
brändäys jne.)
• Tuotteen muotoilu (brändäys, ajankohtaisuus, vetovoimaisuus, innovatiivisuus)
• Yhteys Saimaan gastronomiseen alueeseen (tuotteen ja/tai tuottajan tarina)
• Ainutlaatuisuus (paikallisten eläin-/kasvilajikkeiden käyttö, perinteinen käsityö,
paikallinen muotoilu)
• Hinta-laatusuhde

Lisätietoa ja linkit löydät verkkosivuiltamme:
Linkki hakemukseen
https://tastesaimaa.fi/localfoodgiftchallenge
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