
Bloggskrivningstävling kring temat Bra mat växer nära:

Vad betyder finländsk mat för dig?

Tävlingsanvisningar:

• Skriv en fritt formulerad bloggtext om finländsk mat. Ämnet har inte specificerats närmare, utan det 

är fritt fram att använda sin fantasi och kreativitet. Stilen är fri! Materialet innehåller idéer som gör 

det lättare att komma igång samt länkar till källor som innehåller mer information.

• Bloggskriftens längd: 1-1,5 sidor.

• Lägg till dina kontaktuppgifter i slutet av bloggskriften: namn, skola, ort och telefonnummer. 

Deltagare under 18 år ska också uppge kontaktuppgifterna till vårdnadshavaren (e-post och 

telefonnummer).

• Skicka in din bloggskrift senast den 30 april per e-post till adressen: ruokakampanja@kaikuhelsinki.fi

• Vi kontaktar de skribenter som presterat bäst!

• Vänligen observera att texterna kanske editeras innan de publiceras. Texterna kan också användas 

förutom på webbplatsen även på Bra mat växer nära-kampanjens Facebook-, Twitter- och 

Instagramkonton.

mailto:ruokakampanja@kaikuhelsinki.fi


Är det svårt att hitta på ett ämne att skriva 
om? Här får du några hjälpfrågor så att du 
kommer igång!

Den finländska maten är lätt att spåra. Vill du veta varifrån din mat 
kommer? Vem som har lagat den eller hur nära dig råvarorna tagits fram? En 
transparent produktionskedja garanterar att du kan lita på kvaliteten. Vill du 
äta högklassig mat?

Den finländska maten är ansvarsfullt producerad. Vad betyder ansvarsfullt 

producerad mat för dig? Uppskattar du att vi i Finland tar väl hand om våra 

produktionsdjur? Eller att matbranschen här i Finland sysselsätter över 300 000  

människor på olika orter? Skulle du kanske själv vara intresserad av att arbeta i 

matbranschen?

Den finländska maten är ren. Är det viktigt för dig att livsmedelskedjan i 

Finland hör till de mest hygieniska i världen? Att jordmånen och luften här är 

ren och att vattenresurserna är högklassiga? Vi har få djursjukdomar i Finland. 

Visste du att de finländska livsmedlen är fria från salmonella och antibiotika?



Källor som du kan utnyttja i din bloggskrift

• Matfaktasidor: 
https://www.luke.fi/ruokafakta/sv/framsida/

• Ruokatieto ry: 
https://www.ruokatieto.fi/content/oka-
uppskattning-av-finsk-matkultur

• Ruokatutka: 
https://www.ruokatutka.fi/sv/

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus
https://www.ruokatutka.fi/

