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Slow Food Skånes höstprogram 
 
 

Välkomna till höstens program som börjar med Oxhallarna, fortsätter med matupplevelser i 
Köpenhamn, tryffel i november, samt rådhusdiplomering och middag på Fridas restaurang i 
december. 
 
Träff 1 – Premiär för Oxhallarna lördagen den 4 oktober (prel.) 
En saluhall med skånska matvaror och Helsingborgsölet i kombination. Vi träffas, diskuterar Slow 
Food och närodlat, smakar på mat och tar en öl. Ingen anmälan behövs. Kika in på Cindersgatan 4 
mellan 11-14. Läs mer om Oxhallarna på Facebook. https://sv-se.facebook.com/oxhallen 
 
Träff 2 – Matupplevelser i Köpenhamn lördagen den 11 oktober 
Köpenhamn har idag ett fantastiskt utbud av mat, restauranger och marknader. Vi tänkte besöka 
några av dessa spännande ställen och till vår hjälp har vi Mogens Bisgaard som kommer att bli vår 
guide denna dag. Mogens kan sitt Köpenhamn utan och innan. Han är matskribent och är 
næstformand i styrelsen för Slow Food Köpenhamn och Nordsjälland.  
Torvehallerne och en trevlig restaurang där vi äter lunch (frokost) är det tänkt, men Mogens har nog 
ett antal överraskningar till oss. När ni anmält er berättar vi mer om vem och vad vi ska besöka. 
 
Vi möts på Scandlines terminal på Knutpunkten för att ta färjan 09.00 till Helsingör och tåg vidare till 
Köpenhamn. Läs mer om Mogens på hans blogg www.madkultur.dk  
Till denna träff vill vi ha en anmälningsavgift på 30 kr/person som oavkortat går till Mogens, för att 
han ställer upp för oss denna lördag. Vi maximerar antal personer till 20, så först till kvarn gäller. 
Anmäl dig senast den 8 oktober. 
 
Träff 3 – Tryffel – Favorit i repris onsdagen den 12 november 
För sex år sedan hade vi en tryffelprovning på Folkuniversitetet i Helsingborg som lockade många. 
Vi välkomnar återigen Eva & Sune Bengtsson som kommer med ny tryffel från Kroatien och många 
olika tryffelprodukter. Vi ses på Folkuniversitetets lokaler på Trädgårdsgatan 25 kl. 18.00. 
  
Kvällen startar med ett föredrag om tryffel ur flera aspekter. Kvällen riktar sig både till dig som är 
nyfiken på tryffel men stannat vid tanken: ”Åh, vad dyrt och hur använder jag den” och till dig som 
redan känner till mycket om tryffel men vill öka kunskapen och få mer inspiration. Vi kommer att få 
smaka på tryffelost, tryffelkorv, tomat och bröd som varvas på en tallrik och över detta ringlas 
olivolja från Marche i Italien. Föreningen köper vin till provningen som du kan köpa i vinglas till 
självkostnadspris. Pris per person är 300 kr och vi vill gärna ha din anmälan senast den 5 november. 
Läs mer på www.tryffelprovning.se 
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Träff 4 – Diplomutdelning på Rådhuset och middag på Fridas den 10 december 
Den 10 december uppmärksammas Terra Madre Day av många Slow Foodföreningar. 
Vi tänkte börja denna kväll med diplomutdelning på rådhuset i Helsingborg. Styrelsen har funderat 
fram tre förträffliga kandidater som vi presenterar under hösten. Vi bjuder in press till utdelningen 
och alla medlemmar är välkomna till rådhuset 17.00 
 
Efter utdelningen fortsätter vi till Fridas restaurang på Kullagatan 47 där vi reserverat bord 18.00 
Fridas restaurang har fått 19 poäng av 20 möjliga i HD:s krogguide och uppmärksammats i White 
Guide. Men köket är litet och är det många gäster denna kväll kan maten dröja. För er som vill 
komma kan det vara bra att läsa den aktuella menyn i december och meddela oss vad ni vill äta, allt 
för att underlätta Fridas kök. 
Läs menyn på http://fridasrestaurang.se/ och anmäl dig senast den 4 december. 
 
 
 
 
Anmäl dig på slowfood@telia.com eller 042-13 64 66 
Tänk på att din anmälan till träffarna är bindande och att gäster betalar 100 kr mer till Träff 3. 
 

 
 
 
 

 

Välkomna! 
 
Bengt Danebring 
Ordförande  
Styrelsen för Slow Food Skåne - Convivium Scania 
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