Verksamhetsberättelse år 2016
Slow Food West Göteborg ingår i Slow Food International, världens största gräsrotsrörelse, som
arbetar för en helhetssyn på maten där Gott, Rent och Rättvist är ledorden. Rörelsen har över
100 000 medlemmar över hela världen som är verksamma i lokala avdelningar ”convivier”.
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 9 möten, varav 1 konstituerande möte, 6 protokollförda
styrelsemöten och 2 aktivitetsmöten med minnesanteckningar. Styrelsen träffas hemma hos
varandra enligt ett roterande schema som fastställs vid första styrelsemöte efter årsmöte.
Medlemmar
Slow Food West Göteborg hade vid årsskiftet 68 betalande medlemmar.
Medlemsmöten 2016 Slow Food West Göteborg har under året genomfört följande arrangemang:
17 februari
Happy Kitchen. Våren 2015 öppnade Marie Butler sin restaurang, med "Natural Clean Food"‐ mat
man mår bra av. Det kom 17 personer som åt en tre rätters middag som alla uppskattade.
7 mars
Årsmöte Örgryte Församlingshem. Middagen lagades av Patrik Sewerin från Gunnebo Kaffehus
och Krog, Premiering skedde av Wästgötarna, ekologiska mjölproducenter, och Da Matteo,
ekologiskt café och bageri..
26 april
Provning av naturviner. På restaurang FOLK vid Folkteatern provade vi sex stycken viner.
Det var 1 bubbel, 2 vita, 1 orange och 2 röda som rönte mycket uppskattning hos deltagarna.

25 augusti
Besök på EKO restaurangen Jernbruket i Floda. Vi fick en presentation av restaurangen av en av
ägarna och deras tänk och ambition med sitt ställe. Sedan serverades olika korvar och kött från
lamm, nöt och kyckling. Mycket välsmakande allt sammans och tillika goda lokala ölsorter.
3‐4 september
Slow Food West Göteborg deltog i Jordens Mat som arrangerades på Gunnebo Slott och
Trädgårdar. Vi bjöd på smakprov av äggost, tillverkad av Gunnebo Krog och Restaurang hade en
gissningstävlan om hur mycket äggosten vägde som i första pris gav ett års medlemskap. Självfallet
delade vi ut massor av broschyrer till deltagarna. Ett mycket lyckat evenemang.
18 oktober
Fiskmatlagning, ta vara på hela fisken, med Ilona Miglavs, marinbiolog och utbildningsansvarig i
Fiskhamnen. Vi lagde ett antal goda fiskrätter som vi avnjöt tillsammans med EKO vinet Brochet
Reserve, på druvan Sauvignon Blanc. .
23 november.
Informations möte på Studieförbundet Vuxenskolan vid Redbergsplatsen. Stig Jansson presenterar
Slow Food och Stine Edberg från Cum Pane, ekologisk bakverkstad berättar om deras verksamhet.
Två personer från Guldhedsskolan "La Bamba" gav en presentation om deras matbespisning. Båda
dessa är premierade av Slow Food.
6 december
Lutfisk ”Hos Pelle”. En kulinarisk måltid av högsta klass. Slow Food intog restaurangen med 32
medlemmar, som lät sig väl smaka av några av julens mest delikata rätter – svartkålsoppa med
äppelpuré , ljuvlig lutfisk med tillbehör ( svartrökt sidfläsk, buljongkokt spetskål, gröna ärtor, vit
sås och kryddor ) samt Bohuslänsk äggost med lättsockrade björnbär. Till detta serverades
utmärkta viner. Livet är lätt att leva ibland!
Anne Ljungdahl berättade om lutfiskens historia och den tynande tillvaro som denna delikatess går
till mötes. Slow Food West vill få lutfisken bevarad i The Arc of Taste och har skickat in en ansökan
om detta till Italien.
Övrigt
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in tre aktiviteter på grund av för få anmälda. I april ett studiebesök
hos Gettergoda getglass. I maj skulle vi haft en visning av Orangeriet på Gunnebo Slott och
trädgårdar och i höstas en dag hos Ulrik Lindelöf i Alingsås där vi skulle få lära oss att stycka och
tillaga vilt. Vi har också genomfört en enkätundersökning av vad medlemmarna föredrar för
aktiviteter och när dessa bäst bör genomföras samt vad de får kosta. Vi fick bra gehör för denna
undersökning.
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