Verksamhetsberättelse 2019
Slow Food är en internationell förening som arbetar för att stimulera ren, god och rättvis
mathållning i hela världen.
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Styrelsemöten under året: 9
Medlemmar: 38
Slow Träff 2019-02-20 Vinkrogen
Vi började året med en träff på en av Gävles bästa restauranger, nämligen Vinkrogen
med utnämningar både i White Guide och Munskänkarna, och vi blev inte besvikna.
En trivsam medlemskväll där vi fick en välkomponerad trerättersmiddag, serverad av kunnig
personal.
Årsmöte med middag 2019-03-20 Söders Källa
Precis som förra året hade vi vårt årsmöte hos vår samarbetspartner Söders Källa. Efter ett
väl genomfört årsmöte serverade restaurangen oss en fantastisk god middag. Deras
ambition är att ta ekologiska råvaror från närliggande producenter i den mån de finns.
Slow Träff 2019-05-09 Adrians restaurang
Adrians är en fiskrestaurang av rang, vi tretton som var där fick både smaka på goda
fiskrätter och dessutom höra ägaren berätta för oss om kvällens meny, hur arbetet runt
rätterna gick till och att de endast har MSC märkt fisk i sin meny.
Som vanligt var vi ett glatt och pratsamt gäng som trivs tillsammans, speciellt när vi får så här
god mat.

Historieätandet 2019-05-16 Länsmuseet i Gävle
Historieätandet är ett samarbete mellan Slow Food Gästrikland och Länsmuseet Gävleborg
med en torghandel från förr.
Till årets Historieätande erbjöd åtta lokala producenter sina produkter med anknytning till
Gästriklands mattradition.
Besökarantalet uppgick till otaliga personer, många tidsenligt klädda med korg på armen.
Alla lät sig väl smaka av utbud som Hälsingeostkaka, Stekt gröt, Nässelsoppa, hemgjort smör,
Klappgröt, Bröd m.m. Speciellt verkade intresset för Naturens skafferi vara stort, vilket
gläder oss i Slow Food. Med andra ord SUCCE.
Slow Träff 2019-05-23 Grillkväll hos Diléns Detaljhandel Valbo
Den här aktiviteten ställdes in p g r av regn och kyla. Synd vi hade sjutton anmälningar.
Slow Träff 2019-06-15 Sopplunch på Växtzon 4, Kök & Trädgård i Överhärde
Vi elva medlemmar som var där, serverades soppa och surdegsbakat bröd med egetgjort örtsmör, kaffe/te och kaka.
Växtzon 4 drivs av Eva Perpåls, trädgårdsmästare, konstnär och kock, hon berättade
också för oss, hur idén om att öppna ett växthus ute bland kor och hästar i Överhärde
tillsammans med Anette Jonsson Sundell, trädgårdsmästare, konsthantverka re och
inredningsarkitekt, kom till.
Kräftskiva på Nyösters Torp 2019-08-07
Kräftskivan förra året var en uppskattad tillställning, så därför körde vi kräftskivan i
repris. Nyöster Torp är en undangömd pärla i Gävle/Sätra och att förlägga en kräftskiva
där är som en dröm. Vi fjorton som var där gottade oss åt Västerbottenpaj med romsås,
kräftor, dryck och sång.
Laxöns Medeltidsdagar 2019-08-31 – 2019-09-01
Två dagar med tornerspel, gycklare, medeltida marknad och god mat i magisk atmosfär.
Ett samarrangemang mellan Slow Food Gästrikland, Restaurang Kungsådran och
Tiundalands väktare. Arrangemanget blev en dundersuccé med 2500-3000 gäster under
två dagar.
Skördemarknad med lokal mat och dryck 2019-10-12
För andra året i rad anordnade vi tillsammans med Restaurang Kungsådran en mat- och
dryckesmarknad på Laxön. Tjugotre lokala producenter deltog med spännande råvaror,
ostar, kött, fisk, grönsaker, honung etc. Vi sålde ”vårt saffran” som tillhör kategori 1, den
högsta kategorin, även kallad ”coupé”.
Liksom förra året var en liten dryckesmarknad med lokala ölsorter, mjöd och ekologiska
viner inrymd i restaurangen .
Restaurang Kungsådran hade öppet under dagen för en helgbuffé och middag på kvällen
med en meny på lokala råvaror. Tyvärr var vädrets makter inte lika tillmötesgående som

förra året så besöksantalet var lägre. Istället fanns det möjlighet och tid för våra producenter
att umgås mellan kunderna. Samtliga producenter var dock nöjd med dagen.
Slow Träff på Little art Cakery 2019-10-20
Little art Cakery är ett dessert- och cateringföretag. De bakar gott för miljö och hälsa då
deras produkter är 100 % ekologiska med allergenfria alternativ. Vi var sexton personer som
serverades en brunch på vegetariska produkter á 49 kr/hektot. Hektopriset är för att minska
på matsvinnet.
Och vi får säga som talespråket gör ” finns det hjärterum finns det stjärterum” för lokalen
var helfylld, vi förstår att det berodde på musikunderhållningen som bjöds av Anna-Carin
Bergström och Viktor Zeidners teknomusik.
Slow Träff på restaurang Söderbacken 2019-11-07
Vi hade en träff för en stunds gemenskap och för att äta och dricka något gott. Vi blev
12 personer, som det nästan alltid är på de här träffarna där vi kollar av Gävles
restaurangutbud och hur de tänker runt den mat som serveras. Tyvärr hade ägaren glömt att
vi ville höra om restaurangens vision och mål, men han underhöll oss med glada skratt och
god service under hela kvällen. Söderbacken serverar smårätter. Maten smakade gott och
var vällagad.
Terra Madre Day 2019-12-10
Styrelsen avslutade sitt verksamhetsår med att fira Moder Jord och att vi lyckats genomföra
årets planering väl.

