
Smakebiter fra årets Gladmatprogram  

Fagkonferansen Kokepunktet 

19.juli 11:30 – 16:30, på Tou Scene i Stavanger 

Gladmat gjentar suksessen og arrangerer for andre gang den matfaglige 

konferansen Kokepunktet dagen før festivalåpning. Her møtes måltidsnæringen 

med Kjartan Skjelde som konferansier for spennende foredrag, med kokker og 

foredragsholdere fra inn- og utland. Tema er nye tider og trender for fremtiden, 

og i salen sitter kokker og folk i restaurantbransjen. 

Til konferansen kommer blant annet Esben Holmboe Bang, head chef og medeier 

på Maaemo i Oslo (tre Michelin stjerner), Markus Hippi fra trendmagasinet 

Monocle, og Mikkel Shafi, restauratør, kokk og inspirator med sin egen unike 

matlagingsfilosofi. 

Fagfrokost – en frokost utenom det vanlige 

Torsdag 21.juli 09:00 – 11:00 på Ostehuset Stavanger 

sentrum 

Hvert år samler Gladmat matentusiaster til fagfrokost. Ideen er å spre kunnskap 

og inspirasjon om hva som rører seg i norske og nordiske kjøkken akkurat nå. 

Fagfrokosten er et ideelt samlingspunkt for mennesker som er interesserte i å bli 

bedre på kjøkkenet, så vel som alle dem som er opptatt av gastronomiske trender.  

Næringslivslunsj 

Fredag 22.juli 12:00 – 14:00 på Fish & Cow i Stavanger 

Næringslivslunsjen er et av festivalens mest populære arrangementer. I tillegg til 

mat og underholdning får gjestene hvert sitt eksemplar av årets offisielle 

Gladmatbok  «Fra naturens spiskammer» av Nina Dreyer Hensley, Anne 



Mæhlum, Jim Hensley. Dette er en inspirasjonsbok og en kokebok om å ta turen ut 

i naturen og nyte alt det naturen har å by av på ville vekster, bær og sopp. 

 

Gladmatmiddagen 

Hver kveld under Gladmat 19:00/19:30 i restaurantene Bølgen & Moi, Fish & Cow 

og Renaa (Matbaren og Orangeriet) 

I år som tidligere år kan gjestene vente seg en fireretters gourmetmeny med vin, 

og gode doser underholdning. Forskjellen fra tidligere år er at Gladmatmiddagen 

flytter inn til noen av byens beste restauratører, som tar imot Gladmat-gjestene 

med hver sin spesialmeny. Underholdningen kommer og går – bokstavelig talt. 

Artist Heine Totland har med seg både bassist og saxofonist. Denne omreisende 

musikkfesten består også av komiker Christian Eriksen fra Rogaland Teater, og 

årets Stavanger-kunstner Hanne Vasshus. 

Utstillere - noe for enhver smak  

Over 100 utstillere er på plass, med alt fra mikrobrygg til alger og rømmegrøt. Man 

kan besøke områdene «Smak på verden», med internasjonal street food og street 

art på menyen, «Blå fristelser» med fokus på norsk havbruk og fiskeri, «Malt og 

Humle» hvor 17 norske bryggerier er samlet, og «Gladmat i fargegaten» og 

«Torget» med kortreist og norsk gårdsmat. 

Noen tilbud spesielt for barna 

 En egen barnejury vurderer mat og utstillere på Gladmat  

 Daglige matkurs på scenen, med Nordisk mat og Margit Vea  

 Sjømatkurs (havets skattkiste) 

 Sjokoladekurs 

 Sjørøvertokt 



 Røyking av sardiner 

 Myldrebok: «Eg elske Stavanger» 

Mange utstillere har tilbud og aktiviteter spesielt rettet mot barn. 


