
 

Vårens aktiviteter och kallelse till årsmötet 2014 

26 april 

Tema ”SOPPOR & SOPOR”.  

Vi, Hanna, Nickie, Pontus, Emelie och Molly tredjeårs studenter på restaurangskolan 

bjuder på soppa som vi gjort på grönsaker som annars skulle hamna på soptippen. Vi vill 

tillsammans med Slow Food i Skånenordost väcka lite uppmärksamhet kring det slöseri 

som pågår med våra livsmedel. Och vill du veta lite mer om Slow Food?  

Alla som vill hjälpa till,  kontakta 070-3265188. 

Varmt välkomna, Plats, vid Broby Gästgivaregård Broby, Tid, 12.00-14.00 Ingen anmälan 

3 maj  

Danmarks största Ekologiska Gårdsbutik i Birkeröd. www.stengaardenoko.dk/  

Vi samåker från Norra station i Hässleholm. Avfärd klockan 09.00 

Första stoppet klockan 10.00 blir hos Katrina och Peder på Goagård där vi blir serverade en 

surdegsmörgås med Goagårds getost, under tiden berättar Katrina lite om verksamheten 

och det går bra att handla hem lite från butiken. Nästa stopp ca: 12.00 blir i Danmark i 

Humlebaek hos Sletten Kro där vi avnjuter en tvårätters lunch i Slow Food anda. Nu ca: 

13.30 beger vi oss till Birkeröd för besök hos Stengården, vi får fritt vandra runt, njuta av 

alla intryck och handla i gårdsbutiken. Hemfärd ca: 15.00.  

Kostnader, vi betalar själva resan i den bil vi åker. 

Fikat på Goagård 50:- SEK p.p. Alla betalar själva       www.foodart.info    

Lunch hos Sletten Kro 260:- DKR p.p exkl dryck. Alla betalar själva www.sletten.dk   

Vi har valt att göra så här då det är svårt att uppskatta hur många som vill åka med, nu 

behöver vi inte avboka något (som kostar) om vi blir för få ;-)  

Anmälan Senast 25 april till 070-3265188 

 

 

http://www.stengaardenoko.dk/
http://www.foodart.info/
http://www.sletten.dk/


 

18 maj 

 Årsmöte i Vånga hos Vånga 77:1 

Vi träffas klockan tolv och har årsmötesförhandlingar. 

Därefter äter vi en god,  liten måltid till en kostnad av 100 kr/person. 

Vill ni ha mer än vatten att dricka , så kostar det en slant till 

Om ni tänker komma och äta , så vill kocken på Vånga 77:1 att ni ringer Weine på tel 

04496158 och anmäler intresse senast 11 maj  

http://www.vanga771.se/ 

             

   

 För fler aktiviteter, titta gärna in hos våra vänner www.slowfoodscania.com 

Alltid roligt att träffas, www.slowfoodiskanenordost.se  

http://www.slowfoodscania.com/
http://www.slowfoodiskanenordost.se/

