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Verksamhetsberättelse 2018 
 

Slow Food är en internationell förening som arbetar för att stimulera ren, god 

och rättvis mathållning i hela världen. 

 
Styrelse: Ordförande   Gertrud Edström 

 Vice ordförande Jonas Jonsson 

 Kassör  Lars Flintberg 

 Sekreterare  Lena Moberg 

 Styrelseledamot Anne-May Ström 

 Styrelseledamot Vakant 

 

Styrelsemöten under året: 10 

Medlemmar:  39   

  

 
Slow Träff 2018-01-25 Medborgarskolan 

Årets första Slow Träff genomförde vi i Medborgarskolans fina lilla kök Vi bjöd in till en 

kväll under temat ”Our goal is humble: to change how we think about food in every country” 

- dagsaktuell information om vad som händer inom Slow Food rörelsen i världen och årets 

planerade aktiviteter inom Slow Food Gästrikland. Under kvällen serverades Prosecco och 

tilltugg. Sexton deltagare. 

 
Föreläsning 2018-02-07 Högskolan i Gävle 

Hållbara Städer. Föreläsare Stephan Barthel och My Sellber 

Arrangörer: Omställning Gävleorg och HiG 

 
Årsmöte med middag 2018-02-22 Söders Källa 

2018 års årsmöte hölls i Söders Källas lokaler. Ett uppsluppet årsmöte där tjugotvå 

medlemmar deltog. Efter ett väl genomfört möte serverades en smakfull trerätters middag 

designad av köksmästare Stefan Ehrin.  

Under kvällen deltog även Linda Elverstig från MatVärden. Hon berättade om deras arbete 

med syfte att utveckla en hållbar livsmedelsproduktion i Gävleborg. 

Söders Källa är en av våra samarbetspartners och deras fina restaurang försöker till största 

möjliga mån köpa råvaror från närliggande producenter och lägger stor vikt vid att råvarorna 

ska vara ekologiska och fria från bekämpningsmedel och besprutning. 

 

Föreläsning 2018-03-14 Högskolan i Gävle 

Den stora ätstörningen. Föreläsare Gunna Rundgren 

Arrangör: Omställning Gävle 

 

Diskussionskväll kring filmen Socker 2018-03-20 Medborgarskolan 

Hur mycket socker äter du egentligen? Filmaren Damon Gameau undersöker det dolda 

sockret i vår vardagskost genom att äta helt vanlig mat i två månader. Resultatet blir en chock 

– för både hjärta, hjärna och mage. 
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Efter filmen avnjöt vi en god soppa och reflekterade kring filmen. 10 deltagare deltog under 

kvällen. 

Slow Träff 2018-04-09 18:30 – 20:00, Furusalen 

Föreläsning: Naturens Skafferi med Gertrud Edström, Vårt Skafferi Sverige 

En föreläsning om näringsrik mat från skog och mark. 

Närmare 40 personer kom till föreläsningen, lyssnade och ställde frågor. 

I samverkan med Medborgarskolan. 

 

Terra Madre, Köpenhamn 2018-04-27 – 2018-04-29  

Slow Food Nordic genomförde sitt första Terra Madre i Köpenhamn. Ett stort antal 

lokalproducenter från hela Norden deltog med spännande, förädlade produkter. En 

representant från Slow Food Gästrikland deltog. 

 

Historieätarna i samarbete med Länsmuseet 2018-05-03 18:00 

Slow Food Gästrikland i samarbete med Länsmuseet Gävleborg bjöd in till en historisk 

matmarknad, där lokala producenter erbjöd historiska delikatesser med anknytning till 

Gästriklands mattradition. Arrangemanget blev mycket uppskattat med många besökare. 

 

Slow Träff på restaurang 2018-06-14 

Denna gång träffades vi på Restaurang Kungsådran på vackra Laxön där vi avnjöt en smakfull 

tvårättersmiddag under glada skratt och trevligt sällskap. 12 deltagare. 

 

Studiebesök på Böle Grönsaker, 2018-07-28 alt 2018-07-29 

Slow Food Gästrikland blev inbjudna till ett unikt studiebesök till Ram och Böle grönsaker. 

Ram odlar grönsakerna på friland, det vill säga utomhus på åkermark. Odlingen är ekologisk 

och KRAV-certifierad. Efter en mycket lärorik och rolig visning av alla grödor, där samtliga 

deltagare själv fick skörda de grönsaker vi önskade köpa, avslutade vi med en trivsam fika. 

13 deltagare. 

 

Slow Träff  Kräftskiva  2018-08-15 18:30 – 21:00 

Kräftskiva på Nyöster Torp. En ny miljö för deltagarna. Nyöster Torp är en oas i Sätra med 

anor från 1800-talet. Under kvällen serverades västerbottenpaj och kräftor med tillbehör i 

strålande solsken. En och annan sång blev det också i det muntra sällskapet. 13 deltagare. 

 

Slow Food Träff 2018-09-01 

Årets Slow Food resa gick till Dalarna. Första stoppet gjorde vi på Stabergs Barockträdgård 

där vi blev guidade av självaste slottsfrun. Vi fick historik om byggnader och trädgård livligt  

och professionellt berättat för oss, höra om framtida projekt och avnjuta en kopp kaffe i den 

vackra miljön. 

Vårt nästa mål var Solgårdskrogen i Nittsjö. En pärla som måste besökas för att till fullo 

förstå hur magiskt krogen är. Vi blev varmt välkomnade och väl omhändertagna under vår 

vistelse. Krogen bjöd på en trerätters måltid på mycket närproducerade råvaror, bl a abborre 

självfiskad och uppdragen samma morgon och gropgrillad get. Hela måltiden var en 

smakupplevelse utöver det vanliga. 14 deltagare. 
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Terra Madre, Salone Del Gusto Turin 2018-09-20 – 2018-09-24 

Vart annat år genomförs Salone del Gusto i Turin, en internationell matmarknad som samlar 

Slow Food delegater och producenter från 150 länder. Under denna marknad genomförs 

mängder med möten, föreläsningar och utbildningar. Det finns tid att utbyta viktig 

information och kunskap och planera nya projekt. Slow Food Gästrikland representerades av 

två delegater denna gång. 

 

Slow Träff 2018-10-18 alt 2018-10-25 

Denna gång skulle vi träffas på Konserthuset Gourmet Blå, men då personalen var drabbad av 

sjukdom blev aktiviteten inställd.  

 

Terra Madre Day 9 december 

Vår första träff för bara medlemmar. Sedan 2009, varje år den 10 december (Slow Foods 

årsdag) lyfter Slow Food convivier runt om i världen upp vikten av att äta lokalt och fokus på 

hållbar lokal livsmedelsproduktion under parollen - god, ren och rättvis mat! Terra Madre 

Day är en dag att fundera över mångfalden av mattraditioner och produktion och hur vi och 

vårt nätverk kan använda vår kreativitet och kunskap för att bygga en bättre matframtid! 

Under information och tankar inför 2019 och diskussioner bjöds det på bubbel och ost-och 

charkbricka. 16 deltagare. 

 

Premieringar 2018 

Böle Grönsaker 

Axmar Bruksbod 

Trollharens Fisk 

Matildas 

Söders Källa 

Solgårdskrogen 

Högbo Bruk 

Hamrångebygdens Delikatesser 

Diléns 

 

 


