Hej, kära Slow Food vänner!
Ingen av oss kunde väl i mars ana att Corona skulle styra våra liv under hela
2020. Och som läget är nu så vet ingen när pandemin kommer att släppa
greppet om oss och vår vardag.
Vi i styrelsen har funderat över hur vi ska kunna bedriva vår verksamhet
meningsfullt när vi inte kan ha arrangemang där vi kan träffas personligen.
Vår tanke är att hålla kontakten genom att kontinuerligt sända brev med
aktuell information och tips. Vi kommer också framöver att bjuda in till digitala
möten. Under det första mötet kommer Lars Flintberg, vår kassör, berätta om
en gourmetresa i norra Sverige, som han och hans hustru gjorde i augusti. Vi
återkommer med tid och datum.
Kräftskiva på Nyöster Torp den 13 augusti
Äntligen kunde vi genomföra ett covid säkert arrangemang. Den 13 augusti
hade vi vår traditionella kräftskiva på vackra Nyöster Torp i Sätra. Solen sken
från en klarblå himmel, inte en mygga eller broms, feststämning, god förtäring,
snaps, glada skratt och en och annan sång. Ett stort tack till våra gäster.

Försäljning av högklassig, ekologisk Saffran
Liksom tidigare år kommer vi att sälja saffran för att stödja kvinnokooperativet i
Afghanistan. 1 g kostar 100:- och säljs i en fin glasburk. Det vore toppen om vi
kan hjälpas åt med försäljningen. Är du intresserad av att köpa eller kan sälja

några burkar så är det bara att höra av dig till mig, Gertrud mobilnr: 0709-38 33
13 eller via email: gertrud.edstrom@gmail.com.
Lokalt producerad mat
Om vi köper lokalproducerat då det inte är kris, finns det lokalproducerat då det
blir kris!
Reko-ringen
Rekoringen både i Gävle och Sandviken har verkligen kommit igång och
erbjuder nu ett brett sortiment. I Gävle levereras varorna till Fjällbacken, fd
Dollarstores parkering. Nästa leverans sker den 10 september 18:00-18:20 och
då främst grönsaker. Den 1 oktober kommer det finnas ett större sortiment.
I Sandviken lämnas varorna ut på Lidls parkeringsplats, tid 19:10-19:30 varje 1:a
torsdag efter lön.
För att beställa varor behöver du vara medlem. Samtlig information hittar du
på lokalfoodnodes.org/node/reko-ring-ort. (Den ort som du är intresserad av)
Bondens marknad
Bondens marknad är igång, som vanligt på Stortorget. Nästa marknadstillfälle
är den 5 september 10:00 och därefter den 12 september.
Lokal matproduktion i Gävleborg har verkligen fått fart, vilket glädjer oss i Slow
Food extra mycket då lokal matproduktion är en kärnfråga för oss. Nu har vi all
möjlighet att stödja våra producenter så de kan fortsätta sin verksamhet.
God, ren och rättvis mat på våra bord är hälsosamt för både människa och
moder jord.
Ginos italienska frestelser
Längtar du efter att få åka till sol och
värme. Längtar du efter god mat,
vackra vyer och ett glas rött? Det gör
vi troligtvis lite till mans, men det blir
väl inget av med det i år. Lite tröst
kan dock Ginos Italienska frestelser
skänka. Det är ett brittiskt
matprogram som du hittar på
SVTplay, säsong 5,6 och 7.

Den italienska kocken Gino D`Acampo tar oss med på en matresa längs hela
italienska medelhavskusten. Massor av sol, vackra vyer, härliga byar och städer.
Har du inte njutit av det än, ge programmet en chans. Jag kan försjunka i
timmar.
Vi hörs av snart igen.
Varma hösthälsningar önskar Gertrud med styrelse Slow Food Gästrikland

