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Slow Food Skånes höstprogram 
 

Hej alla Slow Food vänner, 
 

Här följer Slow Food Skånes höstprogram som börjar med Oxhallen, därefter en rundresa bland 
Skånes odlare och producenter. Är du nyfiken på e-nummer, mikrobiologi, bakterier i mat och 
livsmedelshygien ska du komma till träffen i november, som vi tänkte avsluta med ost och vin. 
I december har vi diplomutdelning på Rådhuset, och middag på klassiska Grand Hotell i Helsingborg. 
 
 
Träff 1 – Oxhallen – Lördagen den 26 september 
Har Oxhallen blivit en flipp eller flopp? Vi åker dit denna lördag och bildar vår uppfattning. Vi tar en öl 
och strosar runt bland odlare och producenter. Kom om du har tid och lust vid 12.00 tiden, så pratar 
vi lite Slow Food och det behövs ingen anmälan.  
 
 
Träff 2 – En ekorunda med buss till mellersta Skåne lördagen den 17 oktober 
Vi ses vid Knutpunktens norra infart kl. 09.00 och kör med minibuss och bilar till Hörbytrakten där vi 
besöker några odlare och producenter. Vi kommer att besöka Bokeslundsgården som föder upp 
många olika slags lantraser. Därefter till Den gamles gård och kör sedan mot Stockamöllan till 
Gunnaröds gård där vi äter en god lunch. Gården drivs av Carina och Alvar Sonesson och här finns 
möjlighet att köpa ekologiskt nöt- och kalvkött. 
Till lunch får vi varm squash soppa med en ägghalva och lite varmrökt nötkött från gården samt en 
skiva surdegs baguette med smör. Vatten som dryck. Därefter Gunnaröds ostkaka (gjord på 

opastöriserad mjölk) med Fruemöllans sylt och en klick grädde samt kaffe/te. Pris 130 kr per person. 
Pris för bussresa är 200 kr per person och vi vill ha din anmälan senast den 13 oktober. 
Läs mer på: www.gunnarodsgard.se 
 
 
 
Träff 3 – Föreläsning och diskussion om livsmedelshygien som avslutas med vinprovning 
Onsdagen den 18 november kommer vår medlem Olof Widmark att hålla en föreläsning om 
livsmedelshygien. Olof kommer att prata om e-nummer, mikrobiologi och bakterier i maten vi äter. 
Han kommer också att ta upp medias roll och ansvar i alla de matlarm som avlöser varandra. 
Här finns plats för frågor och diskussion. Vi avslutar kvällen med en spännande vinprovning som vi 
avnjuter med goda ostar och bröd. 
Vi möts på Folkuniversitetets lokaler på Trädgårdsgatan 25 i Helsingborg kl. 18.00 
Pris: 150 kr för medlemmar gäster betalar 250 kr. 
Vi vill gärna ha din anmälan senast den 13 november. 
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Träff 4 – Diplomutdelning på Rådhuset och middag på Grand Hotell den 10 december  
Den 10 december uppmärksammas Terra Madre Day runt om i världen av Slow Food.  
Vi börjar kvällen med diplomutdelning på rådhuset i Helsingborg. Styrelsen funderar fram tre 
kandidater som vi presenterar under hösten. Vi bjuder på lite bubbelvin, bjuder in press till 
utdelningen och alla medlemmar är välkomna till rådhuset kl. 17.00  
Efter utdelningen fortsätter vi till Grand Hotells restaurang Kitchen & Table där vi reserverat bord 
klockan 18. Kitchen & Tables koncept är skapat av kända restauratören Marcus Samuelsson och 
bjuder på en spännande meny med influenser och inspiration från Manhattan, i kombination med 
lokala råvaror och smaker. Vi vill gärna ha din anmälan senast den 7 december. 
 
Här finns menyn 
 
 
 
Anmäl dig på slowfood@telia.com eller 042-13 64 66 
Tänk på att din anmälan till träffarna 2 och 3 är bindande. 
 
 

 
 
 
 

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