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Slow Food Skånes vårprogram 
 

Hej alla medlemmar och Slow Food vänner, 
 

Så är det dags för vårens program från Slow Food Skåne. Vi rivstartar den 22 april på Emilie vin i 
Fredensborg. Vi håller vårt årsmöte på Maria Park söndagen den 7 maj och avslutar i juni på Högestad Gods 
och Christinehof på Österlen och möter Carl Piper. 
 
Träff 1 – Emilie vin i Fredensborg lördagen den 22 april 
Emilies affärsidé är att sälja vin av mycket hög kvalitet från vinområden som helst ska använda sig av 
ekologiska och/eller biodynamiska metoder i vinframställningen. Vi kommer att få smaka på franska och 
spanska viner. Viner från Rioja, Bourgogne, Rhone och Mallorca.  
Se bifogad pdf-fil ”Vinprovning Emilievin i Fredensborg”. Läs mer på www.emilievin.dk 
Pris per person är 100 danska kr. som avräknas om du handlar vin för mer än 300 danska. 
Vi hyr en minibuss och ses utanför Knutpunktens södra infart kl. 09.00 och åker med Scandlines vidare till 
Fredensborg. Efter provningen åker vi till Helsingör och äter klassiskt smörrebröd på Café Hyacint på 
Bjergegade 20. Pris för bussresa med färja är 250 Kr/person och anmäl dig senast den 19 april. 
 
Träff 2 – Årsmöte i Maria Park, Paviljonggången 3 söndagen den 7 maj kl. 13.00 
Vi håller återigen vårt årsmöte i vackra Maria Park. Styrelsen bjuder på mat och temat blir vårens primörer. 
Vi serverar dryck till självkostnadspris och vill gärna ha din anmälan innan den 3 maj. 
 
Träff 3 – Möt Carl Piper på Christinehof och Högestad Gods  
Det var 1747 som Christina Piper stiftade fideikommisset och som idag är Skånes största enskilda egendom 
med 13 000 hektar skogs- och jordbruksmark. På egendomen finns några av Skånes vackraste 
kulturlandskap som Fyledalen med Fyleån, Skogshejdan och Djurrödsravinen. 
Man har 250 Krav-märkta nötdjur och man bereder väg för en ekologisk odling av spannmål. 
Vi har ännu inte fått exakt datum då Carl kan ta emot oss, men det blir antingen lördagen den 10 juni eller 
lördagen den 17 juni. Vi återkommer så snart vi får besked med utförligare program. Ni kan också fundera 
på var på Österlen vi ska äta lunch. Här finns ju många trevliga restauranger, så kom gärna med förslag till 
oss.  
 
Anmäl dig på slowfood@telia.com eller 042-13 64 66 
Tänk på att din anmälan till träffarna är bindande. 

 
 
 
 

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

 
Italienresa med buss 
Tyvärr måste vi ställa in planerad resa till Italien. Kostnader för buss och hotell har dubblerats. Vår mål-
sättning var 19 500 kr/person men med skenande kostnader är detta omöjligt. Vi tycker detta är mycket 
tråkigt då Annette gjort ett fantastiskt program för resan. 
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