Mandag, den 14. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE

Østersfestival får opmærksomhed i udlandet
Fanø Østersfestival får opmærksomhed i både amerikanske New York Times og italienske Gambero
Rosso. I år afholdes festivalen 13.-14. oktober.

Når man åbner 10.000 østers i Danmark, giver det genlyd i udlandet. Både det italienske site
reportergourmet.com, der er ejet af Gambero Rosso, og ikke mindst New York Times har haft øje
for den danske festival.
Festivalen er endda kommet på New York Times Top-52 liste over ting du skal se i 2019.
”Det er virkelig flot, at vi kan trække så meget udenlandsk opmærksomhed”, siger Povl Lønberg fra
festivalen og fortsætter:
”Danmarks restaurantscene er nu så verdensberømt, at det smitter af på en festival som vores, der
handler om at hylde en råvare, som vi har rigeligt af. Det er vi stolte over”, siger Povl Lønberg fra
festivalen, og henviser til, at både det tyske magasin Der Spiegel og det finske magasin ’Blue Wings’
også tidligere har rapporteret fra festivalen.
Festivalen har været afholdt tre gange. Første år kom der 1.100 mennesker, og sidste år kiggede
2.800 forbi og smagte østers i adskillige varianter. Desuden modtog festivalen i 2017 prisen som
’Årets Fiske- og Skaldyrsfestival’ i White Guide.
I 2019 afholdes østersfestivalen 13.-14. oktober.
https://reportergourmet.com/121246/copenaghen-10-ristoranti-gourmet-da-provare-oltre-il-noma.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/travel/places-tovisit.html?&action=click&module=MoreInSection&pgtype=Article&region=Footer&contentCollection=Travel

Deltagere i 2018 (det salte og det søde køkken)

Francis Cardeau, Simon Trane (Restaurant TRIO), Erik Pedersen (Kadeau), Henrik Yde (Kiin-Kiin),
Kasper Tind Hasse (Falsled Kro), Casper Sundin, Nicolai Møller-Christensen (Tree Top Vejle), Yves Le
Lay (Nærvær), Thomas Pasfall, Brian Pedersen (Atelier 85), Sebastian Holberg Svendsgaard
(Restaurant Babette), Jesper Dams Hansen (Restaurant Babette), Daniel Kruse, Brendon Walker (P’
Eately) med flere…
Dommere i 2018
Helle Brønnum Carlsen, Hans Beck Thomsen, Erwin Lauterbach, Mette Blomsterberg og Sylvester
Andersen (vinder i 2017)
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