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Europas längsta matfestival arrangerades i Estland
Europas största matfestival, Peipus Food Street, bredde ut sig över Estland nu i helgen. Den rekordlånga 175 kilometer långa
matfestivalen var en del av firandet av Estlands 100-årsjubileum och bjöd besökarna på något utöver det vanliga. Men det var
bara ett smakprov på vad som komma skall under året, fler minst lika spektakulära tillställningar är att vänta framöver. 

Trots den ringa storleken har det lilla grannlandet i öst inga problem att ställa till med storskaliga festligheter, och i helgen var det dags för
Estland att en gång att visa upp sin breda flora av lokala matspecialiteter. Då gick nämligen den rekordlånga matfestivalen Peipus Food Street
av stapeln, och för den som ville frossa i nya matupplevelser behövde festen aldrig ta slut.

Den 175 kilometer långa matmarknaden sträckte sig hela vägen från norra Estland till landets sydligare delar och bildade en enda lång mat-
och folkfest som lockade foodies från hela världen. En hel uppsjö av pop-up-restauranger slog upp sina bås med allsköns läckerheter längs
med den långa sträckan. Matfestivalen bjöd på allt tänkbart och lite till av landets kulinariska specialiteter.

”Besökare fick bland annat smaka på olika varianter av fisk från Peipussjön och på signaturrätter med inslag av gurka och lök tillagade enligt
gamla familjetraditioner med moderna inslag och street food-känsla. Dessutom bjöds det på kanin, lammhjärna, rasstegaipaj med fisk och
många andra lokala delikatesser”, berättar festivalens arrangör, Triinu Akkermann.

Peipus Food Street var dock bara en i raden av fler storstilade tillställningar som kommer att äga rum i Estland framöver. Firandet av landets
hundraårsjubileum fortsätter och helgen bjöd även på en megastor brasfestival med anor från forntiden. En hel hop av brasor kastade
tillsammans sitt ljus över Peipussjön: http://www.ancientlights.eu/sv

Under hösten kommer även andra högtidliga evenemang att gå av stapeln, som till exempel European Estonian Song and Dance Festival,
(R)estart Reality: Digital Street Art Festival och Ornamo Design Christmas Market. Mer information om kommande festivaler, konserter,
marknader, utställningar och andra tillställningar går att hitta här: https://events.estonia.ee/

”Just nu pågår en hel del spännande saker i Estland. Firandet har pågått hela året, och mängder av besökare har hittills deltagit i
festligheterna. Framöver hoppas vi kunna välkomna ännu fler turister att upptäcka allt som vi har att erbjuda”, säger Annely Viirmer, direktör på
Estlands turistmyndighet.

Karta över pop-up-restauranger på Peipus Food Street:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18mvaJ2SiIjdy8F0xo2RPvMMEQ6hBg5 10&ll=59.00762%2C27.244069999999965&z=8

Mer information om Peipsiområdet finns här:  https://www.visitestonia.com/en/where-to-go/south-estonia/peipsi-area
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För mer information, besök www.visitestonia.com/sv
eller kontakta, Lars-Ola Nordqvist, PR-ansvarig Visit Estonia Sverige, lars@comvision.se, 070-689 11 20 


