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Slow Food Skånes vårprogram 
 
 

Nu när solljuset börjar komma och våren närmar sig är det dags för Slow Food Skånes vårprogram. 
Ett program som vi i styrelsen hoppas skall falla er i smaken. Räknar man tillbaks sedan starten 2002 
har vi nu arrangerat över 70 stycken Slow Food träffar och vi tänker fortsätta med det. 
Vi hälsar alla våra medlemmar och gäster varmt välkomna till vårens program. Och gör en rivstart 
redan den 4 april med en delikat rom- och chokladprovning. Sedan sätter vi fokus på Fredriksdals 
Museum och Trädgårdar i april och maj. Temat är Bröd och det känns naturligt för Slow Food Skåne 
att vara där och fördjupa vårt samarbete med Fredriksdal. Vi avslutar med en guidad tur på Bondens 
egen marknad den 15 juni och äter en lunch på Trattoria Gentile. 
 
Träff 1 – Rom- och chokladprovning på Bishop’s Arms, Marina Plaza den 4 april kl. 18.30 
Vi träffas och får en guidning av Henrik Ljungqvist och provar fem delikata romsorter från Västindien 
tillsammans med utvald choklad. Vi vill gärna ha din anmälan senast den 1 april och pris för 
medlemmar är 350 kr/person medan gäster betalar 450 kr. 
 
Träff 2 – Invigning av Bröd på Fredriksdal - lördagen den 20 april kl. 13.00 
Vår styrelsemedlem Jan Hedh inviger Bröd på Fredriksdals Museum och Trädgårdar med brödbak och 
vårens primörer. Bröd är en utställning om bröd och brödbakning för alla hemmabagare, småbagare 
och brödälskare i herrgårdens flyglar. Vi ställer upp ett Slow Food stånd med tester av våra sinnen 
lukt, smak, känsel, hörsel och våra grundsmaker. Vi arrangerar en pinnbrödsbakning över öppen eld 
för barn och vuxna. Vi tillverkar krabbelurer visar smörkärning och provsmakar kavring. Medlemmar i 
Slow Food har fritt inträde. 
 

 
 
 

Träff 3 – Fredriksdal den 25 maj 11.00 – 16.00 – Bakslaget en brödtävling, årsmöte och aktiviteter 
Bakslaget är en brödbakningstävling för de 10 – 12 utställare som deltar denna dag och juryn 
kommer att utse ”Fredriksdalsbrödet 2013”. Brödet kommer att bedömas efter smak, struktur, 
utseende, lukt och kreativitet. Endast ekologiska ingredienser gäller. 
 
Vi kallar härmed till årsmöte som blir i norra herrgårdsflygeln. Och vi kommer att ha följande 
aktiviteter denna lördag. 

 Frågetävling om bröd vid olika stationer på området 

 Diplomering till personer och företag som gjort förtjänstfulla insatser för skånsk matkultur 

 Slow Food-stånd med tester av våra sinnen 

 Hans Larsson (Alnarp) samt museibonde Bo Dahlgren visar olika sorters vete på vetefälten 

 Slow Food medlemmar har fritt inträde 
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Träff 4 – Bondens egen marknad och Trattoria Gentile lördagen den 15 juni 
Vi träffas kl. 11.00 vid Mariakyrkan i centrala Helsingborg och får en guidad rundvandring bland 
odlare och producenter av Sofia Orre, initiativtagare till Bondens egen marknad. Vid lunchtid går vi 
några kvarter till Karlsgatan och Trattoria Gentile. Här tar Germano Gentile, bördig från Rimini emot 
oss och berättar om sin trattoria. 
Lunchen betalar var och en. Vi ser gärna att du anmäler dig innan den 12 juni. 
Läs mer på www.gentile.se 
 
 
Anmäl dig på slowfood@telia.com eller 042-13 64 66 
Tänk på att din anmälan är bindande till träff 1 och 4 
 
 

 
 
 
 

 

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