Kära Slow Food vänner!
Ett halvår utan restriktioner, vilken lycka och tänk så otroligt mycket trevligt vi har haft. Nu är det
sommar och sommaruppehåll med allt vad det innebär och vi från styrelsen önskar er en skön,
avslappnande sommar med trevliga aktiviteter och en glädjefylld midsommar. Tiden går ju alltid fort
och speciellt sommaren så snart ses vi igen med en höst även den fylld av olika arrangemang,
naturligtvis med den traditionella kräftskivan på Nyöstertorp i augusti.

Föreläsning: Fladdermöss och bin den 26 april
Jan Stagenmark, Kryddan i Tillvaron och biodlare besökte oss och föreläste om fladdermöss och bin.
Jan är en mycket kunnig, underfundig och filurig föreläsare och det var så kul att höra honom berätta
både om hans och Ulrikes verksamhet, vad som händer i Axmar Bruk och så fick vi lära oss mycket
om fladdermöss och naturligtvis bin. Till kvällen hade han tagit med sig egen skogshonung till
försäljning. Jan har närmare 100 bikupor. Under kvällen serverade vi en lättare måltid.

Vårens Mat- och hantverksmarknad i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och
Gästriklands Hemslöjdsförening den 11 maj 18:00 – 20:00.
Den 11 maj var det åter dags för marknad utanför Länsmuseet Gävleborg, denna gång var
Gästriklands Hemslöjdsförening också inbjuden. Regnet hängde i skyn och en liten skvätt kom vid
16:00, men sen var det uppehåll till dess att vi plockade ihop. Det blåste lite kallt från havet men tur
igen med vädret igen. Det var en härlig blandning av utställare: Linberedning, tovning, attiraljer för
måltiden från vikingatid, träsmide, hemtillverkat godis, lammprodukter, sylt, saft, honung, bröd,
smör, de vackraste cupcakes 1mm. Slow Food serverade nässelsoppa med knäckebröd, uppskattat
som vanligt. En jämn ström av besökare (100-150 personer) kom och tittade, handlade och pratade.
Nu ser vi fram emot nästa marknad: skördemarknad 7 september, även denna utanför Länsmuseet
Gävleborg.

Slow Träff Peters Sjökrog den 16 juni

Peters Sjökrog ligger så vackert precis vid vattnet i Vårvik. Där finns en nybyggd båtbrygga, liten fin
badstrand och glasskiosk inom området. 12 glada träffades på restaurangen och som sig bör njöt vi

av god mat och ett trevligt sällskap. Flera av deltagarna hade inte varit på Peters Sjökrog och/eller
Vårvik vilket gjorde träffen till något extra då miljön är hänförande.

Terra Madre Nordic 1 -3 september i Stockholm, Stora Skuggan, Djurgården
För andra gången arrangeras Terra Madre Nordic. Denna gång i Stockholm. 2018 hölls TM Nordic i
Köpenhamn.
Terra Madre Nordic är en nordisk mötesplats för både producenter och konsumenter med ett
gemensamt intresse av hållbar matproduktion, konsumtion och matkultur. Samtidigt hålls för första
gången någonsin ett nordiskt mästerskap i mathantverk, Nordic Artisan Food Awards, NAFA. Till
tävlingen bjuds mathantverkare från hela Norden in. NAFA arrangeras av Eldrimner - nationellt
resurscentrum för mathantverk, som årligen sedan 1996 ordnat produkttävlingen SM i Mathantverk.
Terra Madre Nordic arrangeras av Slow Food in the Nordic Countries. Under dagarna arrangeras
förutom tävlingen, en nordisk mathantverksmarknad, worksshops, smakverkstäder samt spännande
samtal och debatter om framtidens matsystem.
Två delegater från oss kommer att delta i juryarbetet och finnas på plats under hela arrangemanget.
Det arbetas även från Matvärden att få till ett marknadstält med producenter från Gävleborg.

Terra Madre, Turin 22-26 september

I år blir det äntligen av igen efter att Terra Madre Salone del Gusto i Turin har genomförts digitalt
2020. Terra Madre Salone del Gusto är världsevenemanget tillägnat god, ren och rättvis mat och
matpolitik med en marknad med över 600 italienska och internationella producenter, ett rikt
program med evenemang och utställningslokaler som lyfter fram hur mat kan vara en värdefull
möjlighet för förnyelse (regeneration). Vi är några medlemmar som har sökt för att få delta som
delegater och nu hoppas på tur.

Delar av höstens program
Kräftskiva 11 augusti, Nyöstertorp
Slow Food Nordic 1 -3 september i Stockholm, Stora Skuggan, Djurgården
Skördemarknad 7 september
Slow Food/Terra Madre 22-26 september
Pralin- och vinprovning, 6 oktober
Historiska Säderslag, föreläsning 18 oktober
Neo Neo, Slow Träff 10 november

Internationella nyheter 2022
Slow Food har alltid sett skyddet av biologisk mångfald som ett fokusområde för sina strategier, men
det blir allt tydligare hur viktigt det är för alla att samarbeta, i varje liten daglig gest.
Biologisk mångfald är naturen, det är livet självt och mångfalden av liv på alla nivåer från de minsta
mikroberna till de högsta träden och alla deras sammanlänkade ekosystem. Dessa lager av mångfald
interagerar, påverkar varandra och utvecklas... och de handlingar som mänskligheten spelar en
nyckelroll för deras framtid. Vi kanske inte känner de omedelbara konsekvenserna av förlusten av en
enskild art eller ras, men var och en skapar ytterligare stress för vår världs ekologiska funktion och
lägger till strån på kamelens rygg.
Forskare vid University of Stanford har jämfört arterna och varianterna av ett ekosystem med nitarna
som håller ihop ett flygplan. Om vi börjar ta bort nitar kommer ingenting att hända ett tag, och
flygplanet kommer att fortsätta att fungera. Men lite i taget kommer strukturen att försvagas och vid
en viss tidpunkt kommer flygplanet att krascha om man tar bort bara en nit till.
Det är dags att agera. Vi har vetat detta länge och vi ägnar maj månad åt biologisk mångfald, som vi
uppmuntrar människor att skydda genom Flower Power Challenge .
Det är Flower Power-tid! Kasta frön, rädda bin och låt freden blomma!
Det har också kommit intressanta nyheter den här månaden angående avregleringen av GMO samt
de livsmedelsproducenter i Slow Food-nätverket som trots kriget har valt att stanna i Ukraina för att
rädda sina gårdar, sina djur och sin mat.
Om du vill läsa mer om Slow Foods engagerade arbete i Ukraina se:
https://www.slowfood.com/together-for-slow-food-communities-in-ukraine-united-to-supportreconstruction-and-biodiversity/?PILASTRI=Advocacy&ATTIVITA=Donate

Trevlig midsommar!
Gertrud pua styrelsen Slow Food Gästrikland

