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Slow Food Skånes vårprogram 
 

Hej alla Slow Food vänner, 
 

Här kommer Slow Food Skånes vårprogram som börjar med föredrag och en bildvisning  från 
världsutställningen i Milano 2015. I april besöker vi Helsingborgs stadsodlingsprojekt, vi håller 
årsmöte i sköna Maria Park i maj och avslutar med en Slowtripp till Kullabygden i juni. 
 
 
Träff 1 - Världsutställningen i Milano - Onsdagen den 16 mars kl.18.00 
Annette Nilsson och Bengt Danebring håller föredrag och visar bilder från 2015 års världsutställning i 
Milano där temat var ”Feeding the planet, energy for life”. Vi besöker ett antal paviljonger bl. a. Slow 
Foods och visar Coops spännande framtidsbutik. Under kvällen njuter vi av italienska ostar, kex, bröd 
och dricker vin därtill.  
Pris för medlemmar 120 kr per person och 200 kr för gäster. Vin köper du till självkostnadspris. Vi ses 
i Folkuniversitetets lokaler på Trädgårdsgatan 25 och vi vill gärna ha din anmälan senast den 12 mars. 
 
 
Träff 2 – Planteringar utan gränser - Torsdagen den 14 april kl. 18.00 
Vi besöker Helsingborgs stadsodlingsprojekt och kikar närmare någon av trädgårdarna Planteringen, 
Drottninghög, Närlunda eller Husensjö. Det är Helsingborgs stad som driver projektet tillsammans 
med Helsingborgshem och St. Olofs kyrka. Runt odlingslådorna träffas boende i områdena, planterar 
gemensamt och turas sedan om med skötsel och bevattning under säsongen. Blommor och 
grönsaker blir omtyckta och välbesökta mötesplatser. Vi tar oss till en av planteringarna med buss 
eller cykel och får en guidad tur av projektledaren Josephine Norrbo. 

 
 
Vi återkommer med detaljer på vår blogg och facebooksida. 
Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg. Anmäl dig senast till oss 
den 12 april. 
 
 
 

 
 
 
Träff 3 – Årsmöte på Maria Park – Söndagen den 22 maj kl. 13.00 
Vi håller denna gång vårt årsmöte i vackra Maria Park på Paviljonggången 3. Styrelsen lagar och 
bjuder på en vegetarisk buffé. Dryck till självkostnadspris. 
Vi vill gärna få din anmälan innan den 19 maj. 
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Träff 4 – Slowtripp till Kullabygden - Lördagen den 11 juni kl. 09.00 
Vi tar en tur till Kullasparris och deras ekologiska odlingar. Vi besöker Bräcke där matfantasten Mark 
Wilcox har sitt eget lilla paradis med chiliplantor, och provsmakar Alex Charks produkter som 
färskkorv och lufttorkade delikatesser. Vi besöker också Flädergården i Täppeshusen, där alla kan 
köpa olika kaninprodukter och kött från Linderödsgrisen. 

 
 
Lunch äter vi hos Kullasparris som tillagar en sparrissoppa 
med olika tillbehör. Pris c:a 150 kr per person. 
 
Vi hyr minibuss och ses på Knutpunktens södra infart kl. 
09.00 Pris för bussresa är 200 kr per person och 250 kr för 
gäster. Anmäl dig senast den 8 juni. 
 
 
 

 
Vad händer framöver? 

 Vi har sänkt priset för ett års medlemskap från 500 kr till 400 kr för en person. 

 Vi planerar ett spännande projekt, som handlar om stadsodling i din egen trädgård, balkong 
eller takterrass och om utrotningshotade pollinerare – vilda bin och humlor. 

 Terra Madre och Salone del Gusto arrangeras den 22-26 september i Turin. Alla de vackraste 
och prestigefyllda delarna av staden kommer att fyllas av matproducenter från hela världen. 
Hela tillställningen är öppen för allmänheten utan kostnad för inträde. 

 Annette och Bengt planerar en resa till Italien om c:a ett år med annorlunda och spännande 
upplägg. Vi flyger till Italien där buss väntar. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad. 
qcom@telia.com eller slowfood@telia.com 

 
 
Anmäl dig på slowfood@telia.com eller 042-13 64 66 
Tänk på att din anmälan till träff 4 är bindande. 
 
 

 
 
 
 

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