Vuoden lakritsikohokohta koittaa jälleen kun Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit avaavat ovensa.

2019-10-25 10:07 EEST

Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit avaavat
ovensa tänä viikonloppuna
Huomenna Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit avaavat ovensa Helsingin Wanhassa
Satamassa viikonlopunpituiseen lakritsijuhlaan kaikille lakritsin ja salmiakin
ystäville. Tämä on festivaalin kuudes vuosi monien suosikkinäytteilleasettajan kera
ja tietenkin joukossa on myös uusia tuttavuuksia. Tapahtumia on monenmoisia ja
yksi erikoisuuksista festivaaleilla on maailman suolaisin lakritsi.

Lakritsi- & Salmiakkifestivaalien pääpaino on juuri lakritsissa ja salmiakissa
kaikissa muodoissa ja kaikille aisteille. Itse maistamisen lisäksi festivaaleilla
voi oppia tekemään lakritsia, luoda lakritsitaidetta, nauttia akrobatiasta
salmiakkitikkarin (!) päällä, juoda lakritsiolutta sekä ihastella Maaria Salmisen
luomaa lakritsimekkoa joka on valmistettu Halvan lakritsista. Täällä saa voit
osallistua kisoihin ja nauttia monipuolisesta lavaohjelmasta joka
tietenkin myös se on lakritsi-inspiroitua.
- "Festivaalien järjestäminen Suomessa on aina yhtä hauskaa, sillä täällä
nautitaan lakritsista ja salmiakista erityisen paljon ja siksi
näytteilleasettajamme uskaltavat tuoda näytille vähän erikoisempiakin
tuotteita. Muun muuassa näytteilleasettajamme Haupt Lakrits lanseeraa
tämän vuoden festivaaleilla maailman suolaisimman lakritsin ja odotan
innolla sen maistamista", festivaalien järjestäjä Tuija Räsänen kertoo.
Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit ovat vuosittainen tapahtuma joka tuo vieraita
läheltä ja kaukaa. Tänä vuonna on tiedossa kävijöitä ihan Kaliforniasta saakka
ja myös näytteilleasettajat ovat kansainvälisiä, vaikka pohjoismaat ovat
pääpainoisesti edustettuina.
”Kiinnostus ja innostus tapahtumaa kohtaan kasvaa vuosi vuodelta ja on
saanut myös kansainvälistä huomiota. Viime vuonna meillä oli muun muuassa
kävijöitä Norjasta sekä Englannista ja tänä vuonna odotamme kävijöitä

Yhdysvalloista saakka. Lakritsi- ja Salmiakkifestivaalit ovat kaikkien
suomalaisten juhla ja toivomme että saamme monta kävijää sekä
pääkaupunkiseudulta että sen ulkopuolelta, sillä ne ovat vuosittainen
ainutlaatuinen tapahtuma joka houkuttelee väkeä läheltä ja kaukaa.”, sanoo
Tuija Räsänen. Hän järjestää myös Lakritsfestivalenin Tukholmassa vuodesta
2009 lähtien ja on kirjoittanut kirjan kokemuksistaan lakritsin parissa, Tio år
med Lakritsfestivalen (Kymmenen vuotta Lakritsfestivalenin kanssa). Kirjassa
lukija oppii muun muuassa mitä lakritsi on ja pääsee mukaan Tuijan monelle
lakritsimatkalle ja festivaaleille.
Jos haluat arvostelukappaleen kirjasta, lähetä yhteystietosi osoitteeseen:
info@lakritsifestivaalit.com
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Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit
Tukholmassa ja Helsingissä vuosittain järjestettävien Lakritsi- &
Salmiakkifestivaalien tavoitteena on levittää lakritsin ilosanomaa, luoda
yhteisöllisyyttä ja jakaa tietoa. Tukholmassa tapahtuma on järjestetty
vuodesta 2009 alkaen ja viime vuonna se keräsi 11 000 kävijää Ericsson
Globen Annexiin.
26.–27. lokakuuta on Suomen kuudensien Lakritsi- & Salmiakkifestivaalien
vuoro Helsingin Wanhassa Satamassa.
Tapahtuman organisoi Tuija Räsänen, Oy Lakrits Finland Ab. Festivaalin
pääsponsorina toimii Fazer.
Lue lisää osoitteista www.lakritsifestivaalit.com,
www.facebook.com/lakritsifestivaalit, www.instagram.com/lakritsifestivaalit
ja www.lakritsfestivalen.se, www.facebook.se/lakritsfestivalen,
www.instagram.som/lakritsfestivalen
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