
NÖDINGE. Premiärupp-
lagan av Ales mat- och 
kulturfestival blev en 
total succé.

Besökarna räknades 
till över 2000 och fl era 
av utställarna sålde slut.

– Arrangemanget blev 
en fantastisk mötes-
plats, där alla verka-
de trivas, säger Lisa 
Haeger, en överväldigad 
kultursekreterare i Ale.

Det var grönt, närodlat, ro-
ande och trivsamt när Ale 
Kulturrum blev skådeplats 
för kommunens första mat- 
och kulturfestival. Arrange-
manget hade ett välkryddat 
innehåll och alla besökare 
verkade ha hittat något som 
föll dem i smaken. Flera av 
utställarna blev tagna på 
sängen och sålde slut tidigare 
än beräknat.

– Det var svårt att veta på 
förhand hur många som skul-
le komma, men vi räknade in 
över 2000 besökare. Det är 
en siffra vi är väldigt nöjda 
med. Som arrangör kändes 
det roligt att såväl besökare 
som utställare spred lovord 
efteråt. Det var en fantastiskt 
skön stämning i huset hela 
dagen, säger Lisa Haeger.

Hon hade svårt för att 
nämna något inslag före det 
andra, men gillade Vikinga-
gårdens aktiviteter på ute-
gården där barnen fi ck baka 
bröd och leka vikingar.

De unga besökarna fi ck 
också chansen att släppa lös 
fantasin och med hjälp av 
frukter och grönsaker skapa 
unik matkonst. Det var en 
uppskattad aktivitet. 58 barn 
deltog i tävlingen och konst-
verken var så bra att lotten 
fi ck avgöra. Vinnare blev 
Natalie Ryberg, 12 år från 
Bohus.

Äppelpajtävlingen var en 
av mat- och kulturfestiva-
lens höjdpunkter. Åtta olika 
pajer hade lämnats in och 
juryn hade en diger uppgift 
att rangordna delikatesserna. 
Efter stor vånda utsågs till 
sist Team Coops äppelpaj till 
vinnare.

– En riktig äppelpaj med 
en perfekt konsistens, kna-
prig toppning, perfekt syra 
frän äpplena och med färsk 
vanilj som pricken över i, löd 
juryns dom.

Totalt medverkade närma-
re 70 föreningar och utställa-
re i festivalen som avslutades 
med coverbandet No Tjafs 
musikshow på en provisorisk 
utomhusscen på gamla torget 
bakom Ale Kulturrum.

Utvärderingarna talade ett 
entydigt språk. De hoppades 

att Mat- och kulturfestivalen 
var början till en ny stolt tra-
dition i Ale.

– Men den frågan kan inte 
jag uttala mig om. Jag beslu-
tar inte det, säger Lisa Hae-
ger.
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Fantasirik skaparglädje. Barnen fick tillverka egna skapelser med hjälp av o
och Ebba Olsson, 11 år från Kilanda, visade stolt upp vad de lyckats få ihop

Ann Söderström fick veta mycket om svamp när hon gästade Irene och Rune Börjesson som mark-
nadsför sig som svampkonsulterna. På festivalen visade de upp 70-80 olika sorter, såväl giftiga som 
ätbara.

Juryn. Kent Hylander, Thomas Berggren, Johanna Mörk och Emanuel Andrén hade den stora och 
smakfulla äran att provsmaka åtta äppelpajer. Till vinnare utsågs Team Coop från Älvängen.

Chokladkonstnären Emanu-
el Andrén från Lilla Edet med-
verkade på Ales första Mat- och 
kulturfestival.

Prisade äppelpajsbagare. Sara Nilsson, 12 år från Nol, utsågs till 
nummer två och Hanna Henningsson, 25 år från Göteborg men 
med arbetsplatsen i Ale, utsågs till nummer tre i äppelpajtävlingen.

Cirkus Rabalder underhöll i idrottshallen och akrobaterna drog ner 
många applåder.

Ostprovning med ostexperten Vanessa Destremau. Christer och 
Vanja Sillberg från Ytterby med barnbarnet Noah fick lära nytt.
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