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Slow Food Skånes höstprogram 
 

Hej alla medlemmar och Slow Food vänner, 
 
Välkommen till höstens nya träffar. Glädjande nog håller föreningens medlemstal sig stabilt. Vi är 
cirka 65 aktiva medlemmar och vår systerförening i nordöstra Skåne har cirka 40 medlemmar. Det 
tycker jag är bra, med tanke på att Slow Food Stockholm och Slow Food Köpenhamn/Nordsjälland 
har drygt 100 medlemmar vardera. Efter en vacker sommar hoppas vi på en fin höst och att höstens 
program ska falla dig i smaken. 
 
Träff 1 – En ekorunda till hjärtat av Skåne, lördagen den 21 september kl. 09.00 
Vi hyr några minibussar och besöker först Sunnantorps gård som har specialiserat sig på ekologiskt 
kalvkött. Här tillverkas också korv och salami. Lisbeth Andersson – medlem i Slow Food – tar emot 
oss. Vi fortsätter till Östra Almarkaröd som producerar ekologiskt kött, ägg, korv med mera och här 
äter vi en ekologisk lunch. Paj eller soppa med dryck och kaffe. Pris 79 kr. Slutligen kör vi till Vidablick 
utanför Hörby som odlar och säljer sockermajs, svart vinbär, dill, gurka med flera grönsaker. 
Vi möts på parkeringen söder om Knutpunkten i Helsingborg. Pris för bussresa är 170 kr/person. 
Gäster betalar 250 kr. Ett tips är att ta med en kylväska och anmäl dig senast den 18 september. 
 
Sunnantorps gård http://sunnantorp.ekogardar.se/ 
Östra Almarkaröd http://www.at-lantis.se/ 
Vidablick http://www.vidablicks.se/ 
 
Träff 2 – Sushi, sukiyaki och saké - onsdagen den 16 oktober kl. 18.00 
Vi möts på Tycho Brahe skolan i Helsingborg som har ett stort kök och tillagar sushi och sukiyaki. Här 
guidar Yumiko Bengtsson oss bland sushins ingredienser och så gör vi en sukiyaki som är en kött- och 
grönsaksrätt där allt tillreds i en gryta. I grytan lägger vi tunt skivad oxfilé, tofu, ito konnyaku (nudlar), 
lök, purjolök, kinakål och enoki (svamp). Som dessert äter vi en Cream Anmitsu. 
Pris 250 kr per person, gäster betalar 350 kr och kostnad för dryck tillkommer. Vi möts vid entrén 
mot Skånegatan och vi vill gärna ha din anmälan före den 11 oktober. 

 
Träff 3 – Gör dina egna chokladpraliner på Chocolatte onsdagen den 13 november kl.18.00 
Vi ses på Chocolatte på Drottninggatan 13 vid Sundstorget i Helsingborg. Här får du chansen att göra 
dina egna goda chokladpraliner. Vi kan maximalt bli 10 personer på denna träff och skulle intresset 
bli stort, bokar vi ytterligare en kväll. Pris 250 kr per person, medan gäster betalar 350 kr.  
Anmäl dig innan den 8 november. 
 
 
Träff 4 – Terra Madre Day den 10:e december 
Terra Madre Day firas runt om i världen av olika Slow Food föreningar. Man möts och äter god, ren 
och rättvis mat. Vi tänkte försöka få ihop en träff med Slow Food Köpenhamn och Slow Food 
Nordöstra Skåne denna dag. Boka kvällen redan nu, vi återkommer med fler detaljer under hösten. 
 
 
En annan lockande händelse i höst är Cheese i Bra, som i år sker mellan den 20 och 23 september. 
Läs mer på http://cheese.slowfood.it/en/ 
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Anmäl dig på slowfood@telia.com eller 042-13 64 66 
Tänk på att din anmälan är bindande. 
 

 
 
 
 

 

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