Slow Food träff till Hälsingland och Växbo
Tänk er en krog under jord, varm på vintern och sval på sommaren med en otrolig utsikt över
Växbo Kvarn, en av de vackraste platserna i Hälsingland.

Växbo Krog invigdes
2008 som ett modernt
inslag till området. Krogen
ligger dold under jord, med
en vacker fönsterfasad ut
mot kvarndammen. Den
har vita linoljemålade
ribbor i taket, Jämtlands
Sten och såpskurad
Hälsingefura på golven,
allt i en spännande
samklang mellan olika
norrländska material.

Deras matfilosofi är enkel:
Det handlar om att hitta de
allra bästa råvarorna från
regionen och Sverige för
att sedan lyfta fram de
rena smakerna utan att krångla till det. Den filosofin placerar Växbo Krog i White Guide under
kategorin ”God klass” år efter år, och ger gästerna genuina smakupplevelser varje gång.
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Just i Växbo finns landets bäst bevarade miljöer från linberedningens glansdagar. De
små linberedningsverken vid Trolldalen vittnar om den linodlande allmogens nyttjande av
vattenkraften. På denna historiska mark och med detta kulturarv i ryggen startades
Växbo Lin 1990. Linnefabriken är öppen för besökare under öppettiderna och de har en
utförlig "självguidning" som Du kan följa.
Fabriksbutiken är öppen mellan kl.10-15
På Höskullen kan man gå på skattjakt bland gamla möbler och prylar, lokalt svenskt
hantverk, böcker, leksaker, tavlor, trädgårdsprodukter, smycken och vintagekläder.
I Trolldalen, finns en unik samling byggnader, som vittnar om linets väg i Trolldalen och
hur vattenkraften användes i processen fram till för cirka 100 år sedan.

DATUM:
MIDDAG:
Dagens Rätt:

Lördagen den 21 maj 2022
kl.13.00
Nattbakad lokal högrev. Serveras med picklade grönsaker, pepparrot, äkta skysås
och rostad nypotatis.
Pris: 229 kr och då ingår kaffe från Lindvalls.
Kommer snart att vara klar och då får ni ett extra meddelande om den.
Maten beställer ni på plats

Övrig Meny:
OBS!
ANMÄLAN sänds till anne.may.strom@gmail.com senast 15 maj

SAMLINGSPLATS: Parkering Gävle Konserthus kl. 09.00.
OBS!

●
●

Vi åker i egna bilar och om ni kan tänka er att ge plats för fler deltagare i er bil så
meddela även det i anmälan. Ni delar givetvis på bensinkostnaden.
Ni som inte har egen bil eller vill köra så långt själva, meddela det, så ska vi se om vi
kan hjälpa till. Om ni blir 7-8 personer kan alternativet vara att hyra en minibuss
(chaufför finns) kostnaden kommer då att bli ca.250 kr/person.

Välkommen med din anmälan hälsar Slow Foods Styrelse

