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Slow Food Skånes vårprogram
Vårens program domineras av föreningens 10-års jubileum som vi håller på Fredriksdals Museum och
Trädgårdar i maj månad. Men vi har två träffar till, en om olika slags kaffe, kaffeprovning och
Fairtrade och en om kryddörter i trädgården och grytan hos Camilla Plum på Själland.
Vi hälsar alla våra medlemmar och gäster välkomna till vårens program.

Träff 1 – Provning av spännande kaffesorter och föredrag om Fairtrade torsdagen den 29 mars
I Sverige dricker vi i genomsnitt nio kilo kaffe per person och år. Därmed ligger vi i topp i världen när
det gäller kaffedrickning och konsumerar cirka 1 procent av världens kaffe. Och kaffetrenden håller i
sig, kafeerna blomstrar och intresset för kaffe är stort. Vi tänkte brygga fem olika slags kaffe, några
ekologiska, några fairtrade och konventionella kaffesorter. Vi provsmakar och låter gommarna
avgöra vilket som smakar bäst.
Efter det kommer Rose Marie Olsson från Världsbutiken, Rättvis handel och pratar om Fairtrade.
Många konsumenter köper idag Fairtrademärkta produkter, då man vet att odlare, producenter och
tillverkare får bättre betalt. Rose Marie berättar mer om Fairtradekaffe och andra produkter under
denna märkning.
Vi träffas 18.00 på Träffpunkten Tågaborg och priset för medlemmar är 75 kr, gäster betalar 150 kr.
Anmäl dig senast den 27 mars på slowfood@telia.com
www.varldsbutikenhelsingborg.org
www.fairtrade.se
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Träff 2 – Slow Food Skånes 10-års jubileum på Fredriksdal söndagen den 13 maj
I år är det 10 år sedan föreningen bildades och det tänker vi fira på Fredriksdals Museum och
Trädgårdar. Vi bjuder in medlemmar, förre detta medlemmar och Slowfoodmedlemmar från
Danmark, Norge, Sverige, Tyskland samt press och media.









Dessertmästare Jan Hedh gör glass med ätbara blommor
Alla barn som besöker Fredriksdal under dagen får möjlighet att lära sig grundsmakerna i en
sensorisk provning
Vi utlyser en tävling till den som gör den allra godaste rabarberpajen. I juryn sitter bland
annat Jan Hedh
Vi har en Slow Food monter med information
Vi gör en tipsrunda
Vi har en scen där vi bjuder in olika talare som berättar om skånsk mat
Senare på eftermiddagen äter vi en god vårbuffé serverad av Gastro
Vi håller dessutom vårt årsmöte och delar ut diplom till nytänkande odlare och producenter

Är du medlem eller före detta medlem är inträdet till Fredriksdal fritt, medan gäster betalar ordinarie
pris. Du kommer när du känner för det och vi i styrelsen kommer att vara i denna sköna oas från
12.00 Middag och årsmöte blir någon gång vid 16.00 – 17.00 tiden och priset för vårbuffén från
Gastro är 300 kr/person medan gäster betalar 400 kr. Pris för vin och dryck tillkommer.
Vill du äta middag vill vi gärna ha din anmälan senast den 1 maj.
Träff 3 – ”Kryddeurter i haven og gryden” hos Camilla Plum, Fuglebjerggaard i Helsinge den 16 juni
Slow Food Skånes medlemmar är speciellt inbjudna till Camilla Plum på Själland, tillsammans med
danska slowfoodare. Camilla är känd från både svensk och dansk TV. Vi börjar med en kopp kaffe
eller te, sedan visar Camilla oss runt i örtagården och trädgården medan vi smakar och doftar i
myllret av örter. Efter det får vi en demonstration av kryddväxter i maten, som slutar med en frokost
(lunch) som kommer att tillfredsställa alla sinnen.
Var beredda på ett utomhusarrangemang och priset är 350 DKK per person. Kostnad för dryck
tillkommer. Vi hyr bussar beroende på hur många som anmäler sig och träffas på Knutpunktens södra
rondell i Helsingborg kl. 10.00 denna lördag. Vi räknar med att avsluta besöket c:a 16.00
Pris för buss och färja tillkommer med 150 kr/person.
Camillas arrangemang är populära, så anmäl dig senast till oss den 4 juni. www.fuglebjerggaard.dk

Välkomna!
Bengt Danebring
Ordförande
Styrelsen för Convivium Scania

Convivium Scania
Karl X Gustavs gata 26
254 38 HELSINGBORG

Telefon: 042-13 64 66
042-24 45 08

Org.nr 802419-2687

Plusgiro 356414-3

Bankgiro 5686-1107

