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JOHDANTO 

Euroopan gastronomia-aluiden verkoston ja 
Euroopan gastronomia-aluepalkinnon tavoitteena on tukea 

eurooppalaisten alueiden parempaa elämänlaatua 
nostamalla esiin erilaisia ruokakulttuureita, 

kouluttamalla kohden parempaa terveyttä ja kestäviä arvoja 
sekä edistämällä gastronomisia innovaatioita. 

Euroopan alueiden tiedonvälitysohjelma 
järjestää palkinnon Euroopan instituuttien avulla 

ja sitä/ohjelmaa koordinoi kansainvälinen 
gastronomian, kulttuurin, taiteen ja turismin instituutti,IGCAT 

(International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism). 

Euroopan alueellisten ruokakulttuureiden järjestö käyttää ruokaa ja gastronomiaa 
keinona edistää innovaatioita ja esitellä paikallisia ruokakulttuureja ja 
identiteettejä. Yhteisön jäsenet voivat hakea Euroopan gastronomia-alueen 
nimikettä. Nimikkeen myötä on mahdollista järjestää merkittävä ruokaan ja 
ruokakulttuuriin liittyvän tapahtuma, joka esittelee paikallista kulttuuria ja 
innovaatioita. 

Euroopan alueellisten ruokakulttuurien ohjelmalla on potentiaalia houkutella sekä 
julkisen että yksityisen sektorin rahoitusta ja sponsoreita. 

Eurooppalaisen ruokakulttuurialueen titteli myönnetään vuosittain 2-3 alueelle. 
Titteli auttaa yhdistämään ruoan, vieraanvaraisuuden, turismin, kulttuurin, terveyden 
ja kestävän kehityksen tavalla, joka edistää taloudellista, kulttuurista, sosiaalista ja 
ympäristön kehitystä.  

Euroopan gastronomia-alueiden ohjelma: 

• Esittelee paikallista ruokakulttuuria eurooppalaisella tasolla. 
• Rakentaa alueellista identiteettiä nostamalla esiin perinteitä. 
• Tukee paikallista taloutta edistämällä julkisen ja yksityisen sektorin 

rahoitushalukkuutta. 
• Luo kytköksiä kestävän turismin ja kulttuurisektorin välille. 
• Tarjoaa kohteen innovaatioille ja ohjaa tukemaan järkevää kasvua. 
• Kehittää tietoisuutta ruuan merkityksestä terveellisille ja kestäville 

elämäntavoille. 
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PERIAATTEET 

Eurooppalaisten gastronomia-alueiden yhteisö on avoin alueille, jotka hoitavat 
velvoitteensa taatakseen ruoan laadun kehityksen ja tukeakseen paikallisia 
kulttuuriperinteitä. 

Alueiden, jotka tavoittelevat eurooppalaisen gastronomia-alueen titteliä, 
edellytetään sitoutuvan yhteisöön vähintään viideksi vuodeksi. Lisäksi alueiden täytyy 
sitoutua järjestämään arviointi, jotta hyviä käytänteitä ja tietoa voidaan jakaa 
yhteisön muille jäsenille. 

Kaikkien yhteisöön kuuluvien alueiden täytyy osoittaa vahva sidosryhmäverkosto, 
johon kuuluu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin instituutioita sekä 
koulutuksen edustajia. (Näitä neljää osapuolta symboloivat logossa näkyvän haarukan 
neljä piikkiä.) Verkoston jäsenten on tavattava säännöllisesti kehittääkseen toimintaa 
yhdessä kaikenkattavassa ympäristössä.  

Seuraavat periaatteet ovat palkinnon edellytyksiä: 
1. Tiedon jakaminen 
2. Akateemisen, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajien 
osallistaminen 
3. Älykkään, kestävän ja kattavan kasvun tukeminen 
4. Pitkäjänteinen sitoutuminen eurooppalaisten gastronomia-alueiden verkostoon 

!  
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➢ Maapallon ruokkiminen 
Arvion mukaan maapallon väestö on kasvanut 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä 
(tällä hetkellä meitä on hieman yli 7 miljardia). Eurooppalainen 
gastronomiamaakunta -palkinto pyrkii edistämään keskustelua siitä, kuinka pystymme 
tuottamaan riittävän määrän ruokaa kaikille. Kun huomioidaan, että arvion mukaan 
maailmassa kuolee yli 20 000 ihmistä päivässä nälkään vuonna 2014, on 
maailmanlaajuisen kaupan, ruoanjakelun, hätäavun ja ruoantuotannon kysymyksillä 
kiire. 

➢ Kestävä kehitys 
Kestävät paikalliset, alueelliset ja maailmanlaajuiset ruoantuotannon tavat ovat 
tärkeitä meidän kaikkien tulevaisuudelle. Eurooppalainen gastronomiamaakunta 
-palkinto pyrkii herättämään keskustelua kestävistä turismin, gastronomian ja 
ruoantuotannon käytänteistä. Tavoitteena on tukea ja kehittää sosiaalisesti, 
kulttuurisesti ja taloudellisesti sekä ympäristön kannalta kestävämpää ruoan 
tuotantoa ja kulutusta. 

➢ Koulutus 
Euroopan parlamentti ehdotti hiljattain gastronomian ja ruoan liittämistä osaksi 
opetussuunnitelmaa. Eurooppalaisten gastronomiamaakuntien verkosto on luotu 
tukemaan ehdotusta. Verkosto perustuu yhteistyölle ja näkee yhteistyön 
koulutussektorin sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä ohjelman perustana. 
Toimimme läheisessä yhteistyössä koulujen ja muiden tieteellisten instituutioiden 
kanssa jakaaksemme tietoa paikallisen gastronomian merkityksestä. 

➢ Innovaatiot 
Paikalliset ruokakulttuurit ovat tärkeä innovaatioiden lähde. Vuosisatojen aikana 
kehittyneet perinteet muodostavat ruokakulttuurien ja paikallisten gastronomioiden 
ytimen. Paikallinen tieto on siten elintärkeä lähde uusille ideoille ja innovatiivisille 
tuotteille ja kokeiluille. Gastronomisten innovaatioiden avainasemaa korostettiin 
hiljattain IGCAT:n järjestämässä asiantuntijatapaamisessa, jonka aiheena olivat 
innovaatio ja perinne (Innovation and Tradition in Regional Gastronomy). 

➢ Globalisaatio 
Globalisaatio luo uhkia ja mahdollisuuksia paikalliselle ruoan tuotannolle. Ruoan 
tuotannon kansainvälistyminen lisää kilpailua paikallisten ruoan tuottajien 
näkökulmasta ja voi uhata paikallisia tuotteita ja perinteisiä ruoan tuotannon ja 
valmistuksen muotoja. Samalla kansainvälisten ruoka-markkinoiden kasvu luo 
paikallisille tuottajille mahdollisuuksia laajentaa markkinoita. Meidän tulee viestiä 
paikallisten tuotteiden lisäarvosta ja erottautua muista tuotteista. Eurooppalaisten 
gastronomiamaakuntien verkostoon kuuluvat alueet sopivat hyvien käytänteiden 
noudattamisesta ja tukevat paikallisten tuotteiden ja palveluiden 
yhteismarkkinointia. 

➢ Digitaalisuus 
Euroopan digitaalisen ohjelman (The Digital Agenda for Europe, DAE) tavoitteena on 
elvyttää Euroopan taloutta ja auttaa Euroopan kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään 
digiteknologiaa. DAE on ensimmäinen seitsemästä Eurooppa 2020 -aloitteesta. 
Eurooppa 2020 -strategia pyrkii edistämään älykästä, kestävää ja kattavaa kasvua. 
Digitalous kasvaa huomattavasti nopeammin kuin muut talouden sektorit ja edellyttää 
uusia työnteon tapoja. Sama pätee ruokatalouteen, jonka täytyy lisätä ruoka-
tuotteiden arvoa luovasti, digiteknologiaa hyödyntäen. Euroopan 
gastronomiamaakuntien verkostoon liittyvät alueet sopivat noudattavansa hyviä 
käytänteitä ja kannattavansa digiagendaa. 

➢ Maaseudun ja kaupungin välinen yhteistyö 
Viime vuodet ovat kasvattaneet kuilua Euroopan maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välillä, erityisesti ruokatalouden osalta. Nuoret eivät ole enää tietoisia siitä, mistä 

!  6



heidän syömänsä ruoka tulee. Euroopan gastronomiamaakunnat tarjoavat maakunnille 
mahdollisuuden yhdistää maaseutu- ja kaupunkiympäristöt uudelleen tuomalla 
maaseudun kaupunkiin ja kaupungin maaseudulle. Lisäksi Euroopan 
gastronomiamaakunnat herättävät kaupunkilaisten ja maalaisten välillä keskustelua 
ruuan ja gastronomian tulevaisuudesta. 

➢ Globaali kilpailukyky 
Euroopan gastronomiamaakunnat on suunniteltu korostamaan Euroopan 
ruokakulttuurien ja -perinteiden omaleimaisuutta, jotta elintarvikkeet ja elämykset 
kilpailevat tehokkaasti muualta maailmassa tuotettavien, vastaavien hyödykkeiden 
kanssa. Näemme alueellisen ruoan yhtenä merkittävimmistä vahvuuksista, joiden 
avulla Eurooppa voi profiloitua kansainvälisesti, ja siksi teemme yhteistyötä Taste of  
Europe -ohjelman kanssa. 

➢ Terveys 
Ruoka on elintärkeää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, ja gastronomia on 
kirjaimellisesti hyvin syömisen taitoa. Esittelemällä paikallisia ja alueellisia ruokia, 
jotka ovat hyväksi terveydelle, Euroopan gastronomiamaakunnat toivovat edistävänsä 
tietoisuutta terveysongelmista ja kannustavansa syömään hyvinvointia lisäävästi. 

➢ Moninaisuus 
Alueellinen gastronomia tarjoaa vaurautta monipuolisesti esittelemällä ruokien ja 
ruokatapojen kirjoa ympäri Eurooppaa. Paikallisen ruoan vaaliminen auttaa 
edistämään ruoan, kulttuurin ja luovuuden monimuotoisuutta. 

➢ PK-yritysten tukeminen 
DG Enterprise and Industryn mukaan yli 20 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä 
muodostavat 99 % Euroopan Unionin yrityksistä. Nämä yritykset ovat taloudellisen 
kasvun, innovaatioiden, työllistymisen ja sosiaalisen integraation avaintekijöitä. 
Pienet ja keskisuuret, pk-yritykset ovat paikallisen ruoan tuotannon ja gastronomisten 
elämysten tukipylväs.  European Region of Gastronomy on luotu edistämään pk-
yritysten työtä ja auttamaan niitä kohti kestävää taloudellista, kulttuurista ja 
ympäristöllistä tilaa. 
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LIITTYMISPROSESSI JA -KUSTANNUKSET 

➢ LIITTYMINEN EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY VERKOSTOON  

Alueiden, jotka haluavat hakea Euroopan gastronomia-alueen titteliä, on oltava 
verkoston jäseniä vähintään kaksi vuotta. Ehdokkainen tulee lähettää IGCAT:lle 
hakemuskirje, josta käyvät ilmi kiinnostuksensa ja mahdollisuutensa kuulua 
verkostoon. Valvovana tahona IGCAT osoittaa hakija-alueille olemassaolevan 
jäsenalueen, joka toimii heidän mentorinaan hakuprosessissa. 

Haku on ympärivuotinen. Kaikkien varsinaiseten jäsenten tulee ilmaista 
suostumuksensa, jotta hakemus hyväksytään. Kun jäsenhakemus on hyväksytty, 
hakijataholle lähetetään lasku, jonka maksamalla jäsenyys Euroopan gastronomia-
alueiden verkostossa vahvistetaan. 

Verkostoon on sitouduttava vähintään viideksi vuodeksi, joskin alueiden toivotaan 
pysyvän jäseninä pidemmän aikaa. 

➢ EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY VERKOSTOON LIITYMISEN KULUT  

- 5,000 €*: kertaluontoinen liittymismaksu 

5 000 € = vuotuinen maksu, vähintään viiden vuoden sitoumus  
(verkoston ja tapaamisten hallinnointikulut) 

- VARIABLE vaihteleva summa = matkustuskulut vähintään kolmeen tapaamiseen 
vuosittain ja/tai tapaamisen järjestämisestä koituvat kustannukset 

➢ PALKINNONHAKUPROSESSIIN LIITTYVÄT KULUT 

15 000 € = hakumaksu (kattaa raadin kustannukset sekä matkustus- ja 
hallinnointikulut) 
  
vaihteleva summa = raadin vierailun kustannukset 

vaihteleva summa = juhlavuoden isännöintikulut 
 

*Kustannukset perustuvat ajankohtaisiin lukuihin ja voivat muuttua tulevina vuosina. 
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PALKINNONHAKUPROSESSI 

➢ EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY TITTELIN HAKUPROSESSI 

Alueiden, jotka toivovat saavansa Euroopan gastronomia-alueen arvonimen, on oltava 
verkoston jäseniä viisi vuotta. Tuona aikana aiemmat palkinnonsaajat auttavat alueita 
kehittämään ohjelmaansa ja hakemaan arvonimeä. Alueiden, jotka tahtovat hakea 
titteliä, on laadittava hakemus (kirjamuodossa). Haku avataan vuosittain. 

Hakemuksen tulee olla noin 20 sivua pitkä, ja siinä tulee kuvata alueelliset haasteet, 
joihin vuoden aikana puututaan, yhteistyötahot, tapahtuma- ja projektisuunnitelma, 
arviointisuunnitelma sekä budjetti jne. 

Valintakriteerit toimivat esimerkkeinä asioista, joihin hakemuksen tulee vastata. 
Näihin kuuluvat: 

- Otsikko ja ohjelman lyhyt kuvaus (ensisijainen vuosi mainittuna) 
Perustiedot suunnitellusta ohjelmasta, erityisesti aikataulu alku- ja 
loppupäivineen, teemat ja ehdotetut alaotsikot 

- Järjestävä taho ja pääyhteistyökumppanit 
Euroopan gastronomiamaakunnat edistää erityisesti julkisen ja kaupallisen 
sektorin sekä koulutus- ja tutkimusyksiköiden välistä kumppanuutta. 
Ehdokkaiden tulisi osoittaa, kuinka he aikovat kehittää tällaisia kytköksiä, ja 
millaisesta yhteistyöstä on kyse.  

Hakemukseen tulee liittää lista yhteistyökumppaneista, joihin kuuluu 
edustajia akateemisista, kolmannen sektorin sekä julkisista ja yksityisistä 
instituutioista. Hakemuksessa täytyy selvästi nimetä osakasryhmät sekä näiden 
edustajien nimet sekä yhteystiedot.  

Yksi yhteistyökumppani on vastuussa ohjelman organisoinnista ja 
hallinnoimisesta: kyseeseen voi tulla tarkoitusta varten perustettu 
organisaatio tai olemassa oleva, tarkoitukseen sopiva organisaatio, jolla on 
resursseja järjestää suunniteltu ohjelma. 

- Suhde Euroopan gastronomiamaakuntien tavoitteisiin  
Ehdokasalueiden on osoitettava, kuinka ne aikovat tukea Euroopan 
gastronomiamaa-kuntien tavoitteita ja painoalueita. Kuvaukseen on liitettävä 
keskustelua siitä, kuinka suunnitelman teemat ja ohjelma heijastavat 
Euroopan gastronomiamaakuntien tavoitteita sekä mitkä tavoitteista 
korostuvat ja millä tavoin. 

- Yhteistyö Euroopan gastronomiamaakuntien kumppaneiden kanssa  
Euroopan gastronomiamaakuntien verkoston tärkeä päämäärä on edistää 
yhteistyötä verkoston eri alueiden välillä. Mahdollisten kumppaneiden tulisi 
kuvata, kuinka he aikovat tehdä yhteistyötä muiden alueiden kanssa, ja 
mitkä Euroopan gastronomia-maakunta -vuoden aktiviteetit ovat yhteisiä 
muiden verkoston alueiden kanssa. 

- Kestävä kehitys ja perintö  
Kuinka alue voi taata, että Euroopan gastronomiamaakuntavuoden aikana 
järjestetyt tapahtumat ovat kestäviä pitkällä aikavälillä? Millaisia kestäviä 
vaikutuksia prosessilla uskotaan olevan? Kuinka Euroopan 
gastronomiamaakunnan titteli edistää kestävää ruokataloutta ja gastronomiaa 
alueella? 
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- Kaupunkilaisten osallistaminen  
Kuinka alueen kaupunkilaiset osallistetaan Euroopan 
gastronomiamaakuntavuoden ohjelman kehittämiseen, järjestämiseen ja 
toimeenpanoon? Onko tiettyjä kohderyhmiä, jotka ensisijaisesti hyötyvät 
ohjelmasta. 

- Koulutus 
Kuinka Euroopan gastronomiamaakunta -ohjelma kehittää tietoisuutta 
paikallisesta ja alueellisesta ruoasta sekä ravintoon, terveyteen ja kestävään 
kehitykseen liittyvistä asioista? Kuinka lapset ja muut koulutukseen 
osallistuvat tahot liitetään ohjelmaan? 

- Pk-yritykset  
Mitkä toimenpiteet takaavat, että pienet ja keskisuuret yritykset Euroopan 
gastronomia-maakunnan toiminta-alueella osallistuvat ohjelmaan ja hyötyvät 
sen tuloksista?   

- Eurooppalainen sisältö 
Koska Euroopan gastronomia-alueiden verkosto on luotu lisäämään alueellisia 
gastronomioita Euroopan tasolla, on tärkeää, että tietyt eurooppalaiset 
osatekijät näkyvät ohjelmassa. Ohjelman tulee heijastaa alueellista 
gastronomiaa muulle Euroopalle ja samalla kytkeä alueen ihmiset 
Eurooppalaisen ruokakulttuurin ja gastronomian osatekijöihin. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää olemassa oleviin ruokareitteihin, jotka kytkevät 
tietyt gastronomiset perinteet muihin Euroopan alueisiin. Nämä ovat 
gastronomian osalta avaintekijöitä UNESCON immateriaalisten 
perintökohteiden näkökulmasta. 

- Taloudellinen tuotto 
Mikä on suunnitelman mukaisen ohjelman ja siihen liittyvien tapahtumien 
kokonaisbudjetti? Mitkä lähteet rahoittavat Euroopan gastronomia-alueen 
ohjelmaa? Millä taholla on vastuu Euroopan gastronomia-alueen taloudesta? 

- Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 
Mitkä ovat Euroopan gastronomia-alueen pääkohderyhmät alueella ja sen 
ulkopuolella? Miten näiden ryhmien kanssa viestitään? Hahmotelkaa 
markkinointi- ja viestintäbudjetti, joka vaaditaan näiden toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. 

- Arviointi  
Kuvailkaa arviointia, johon sisältyy ohjelman lyhyen ja pitkän tähtäimen 
vaikutusten arvosteluperiaatteet. Kuka on vastuussa arvioinnista ja 
raportoinnista Euroopan gastronomia-alueen kumppaneille? 
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ARVOSTELUKRITEERIT  
Euroopan gastronomia-alue on pitkän tähtäimen arviointiohjelma, jonka tavoitteena 
on osoittaa, kuinka gastronomia voidaan nähdä keinona synnyttää innovaatioita sekä 
tuoda esiin paikallisia ruokakulttuureja ja identiteettejä. Siksi arvostelukriteerit on 

kehitetty arvioimaan alueen potentiaalia ja perintöä pikemmin kuin sitä, mitkä alueet 
saavuttaisivat palkinnon tiettynä yksittäisenä vuotena. 

➢ Potentiaalia ilmentävät (developed by member regions) 
Ruoka- ja gastronomiakoulutus (kurssien määrä/oppilas) 
Ruokaan liittyvät patentit, innovaatiot 
Ruoka-aiheisiin tapahtumiin osallistuminen 
Pientuottajien määrä ohjelmassa 
Gastronomiaturismin projekteihin osallistuvien turistien määrä 
Medianäkyvyys 
Gastronomiset elämykset 
Verkkosivujen käyttö 

➢ Talouden mittareita (mahdollisesti saatavilla Eurostatin kautta) 
Gross domestic product (GDP)  
Employment level - in hospitality /gastronomy sector 
Gross value added at basic prices  
Patent applications to the EPO by priority year by NUTS 2 regions – innovation 
Number of food related businesses  

- Koulutus 
Students in tertiary education (ISCED 5-6) by NUTS 2 regions (food, 
gastronomy, hospitality) 

- Maanviljely 
Economic accounts in agriculture   
Agricultural labour input statistics  
Unit value statistics for agricultural products  

- Luomuruoka 
Certified organic products  
Organic livestock by type of species  
Certified registered organic operators processing products issued from organic 
farming Production of organic animal products by type of products  

- Terveysvaikutukset 
Life expectancy by age and gender  
Healthy life years  
Health by sex, age and educational attainment level  

- Turismi 
Occupancy of tourist accommodation establishments 
Capacity of tourist accommodation establishments  
Employment in the accommodation sector  
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TULEVAT YHTEISTYÖOHJELMAT 

Euroopan gastronomia-alueiden verkosto on perusta monille aloitteille. Useita näistä 
on jo kokeiltu, ja ne on listattu alapuolelle. Lista ei ole tyhjentävä; uudet 
jäsenalueet voivat liittyä olemassaoleviin projekteihin ja niitä kannustetaan 
kehittämään uusia. Euroopanlaajuisena yhteistyönä, vastaavat aloitteet voivat 
mahdollisesti hakea rahoitusta myös Euroopan Unionilta. 

Masterchef-kilpailut 
Alueelliset Masterchef-kilpailut, joiden voittajat osallistuvat Euroopan laajuiseen 
finaaliin. Finaali järjestetään kilpailuvuoden Euroopan gastronomia-
alueella.Tavoitteena on kannustaa käyttämään paikallisia ja kausituotteita sekä 
edistää perinteisten reseptien innovatiivista käyttöä. Kumppanit voisivat selvittää 
mediayhteistyön mahdollisuuksia. 
 
Euroopan kartta 
Verkkosovellus, joka näyttää alueen paikalliset tuotteet. Vastaava aloite löytyy 
Lombardiasta, Kataloniasta ja Marseille’sta. Yksittäiset projektit voisi yhdistää 
yhdeksi. 

Yhteinen maisteriohjelma  
Alueilla nykyisin toimiviin maisteriohjelmiin voisi kehittää kansainvälisen moduulin. 
Vaihtoehtoisesti voisi tukea maisteriohjelmien aloitusta alueilla, joilla ei vielä ole 
sellaista. Opiskelijoille sekä mahdollisesti henkilökunnalle tulisi kehittää vaihto-
ohjelma, ja Erasmus Plus -ohjelmaan hakua tulisi harkita. 

Vuosittainen gastronomia ja kulttuuri -maailmankonferenssi  
Maailmankonferenssi kehittäisi yhteyksiä Aasiaan, Pohjois-Afrikkaan, Latinalaiseen 
Amerikkaan jne. Konferenssi tutustuttaisi kansainvälisiin ruokareitteihin ja 
yhteistyökumppaneihin. UNESCO voisi kiinnostua projektista. IGCAT selvittää 
parhaillaan rahoitusta Aasian-Euroopan luovien verkostojen rahaston kanssa, joka 
voisi tukea alustavaia seminaareja tai konferensseja Aasian kumppaneiden kanssa 

Markkinapaikka / tori  
Gastronomiset markkinat, joille kumppanialueet kutsutaan esittelemään paikallisia 
tuotteitaan. 

Laatumerkintä 
Laadukkaiden paikallisten tuotteiden palkitseminen Euroopan gastronomia-alue 
-logolla. Merkintä toimisi laadun takeena, ja valitut tuotteet kutsuttaisiin 
kumppanialueiden gastronomisille markkinoille. COSME-ohjelma on mahdollinen 
laatumerkinnän rahoittaja. 
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 

Mitä “gastronomia” nimessä tarkoittaa – onko kyse korkeakulttuurista? 

Ei, “gastronomia” tarkoittaa tässä yhteydessä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
johon kuuluvat aluesidonnainen maanviljely- ja ruokakulttuuri, vieraanvaraisuus, 
ruokailu ja ruoan tuotanto, ruokareitit, ruokaperinteet ja se, mitä ihmiset 
ruokakulttuuristaan ajattelevat. 

Mitä “alue” tarkoittaa – kuka voi hakea Euroopan gastronomia-alueen titteliä? 

“Alue” voi olla provinssi, maakunta, valtio tai muu alue, jonka hakija esittelee. On 
tärkeää, että valitulla alueella on useampien kuntien tuki ja että sen on mahdollista 
saada tukea useilta akateemisen, kolmannen, julkisen ja yksityisen sektorin 
edustajilta. 

Mitkä ovat alku- ja päättymispäivämäärät Euroopan gastronomia-alueen 
juhlavuodelle – onko kyse kalenterivuodesta, joka alkaa tammikuussa? 

Koska Euroopan gastronomia-alue on alhaaltapäin lähtöisin oleva aloite, alueet voivat 
päättää juhlavuoden tapahtumien alkuajankohdan oman aikataulunsa mukaisesti. 

Mitä tapahtuu juhlavuoden jälkeen? 

Palkitun alueen on täytettävä viiden vuoden sitoumuksensa Euroopan gastronomia-
alueiden verkostoon, jollei se ole sitä jo tehnyt. Palkinnosta seuraavien, kestävien 
hyötyjen lisäksi alueen on mahdollista pysyä Euroopan gastronomia-alueiden 
verkostossa myös juhlavuoden jälkeen. 

Kuinka monelle alueelle titteli voidaan myöntää vuosittain? 

Ulkopuolisen raadin asiantuntijat valitsevat vuosittain 2-3 aluetta. Myönnetyn tittelin 
myötä valitut alueet toimivat projektin lähettiläinen ja sopivat tekevänsä yhteistyötä 
keskenään. 

Mikä myönnettävä titteli tarkalleen on? 

Myönnettävä titteli on “[alueen nimi] – EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY – 
[vuosi]”. Titteli vastaa Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä, ja siksi sitä voidaan 
käyttää tapahtuman pitkäaikaisena perintönä. Kukin tittelin saanut alue voi 
patentoida nimen ja vuoden jälkipolville.  
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For more information about the programme please contact: 

info@europeanregionofgastronomy.org 

http://europeanregionofgastronomy.org/ 

Alternatively, you can reach IGCAT, the administrative body of the European 
Region of Gastronomy project: 

Office address:  
C/ Mas Morell 12  
Sant Pol de Mar  
Spain  
E- 08395  

Postal address: 
Box 98, Castellà d’Indies,  
Sant Cebrià de Vallalta  
Spain  
E-08396 

Tel: (+34) 937 601 472 

info@igcat.org 
http://igcat.org/ 

!           !  
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