Kvalitet & tradition i Skånska gruvan
Lördagen den 16 februari 2019

Seminariet är GutefårAkademins traditionella februariseminarium på Skansen i
samarbete med Skansens Djurvårdareenhet. I år även med Kålrotsakademien och
Tunnbrödsakademin. Det är öppet för alla som är medlemmar i en lantrasförening
eller inbjudna av respektive deltagande arrangörsförening.
Tema: är kvalitet & tradition. Den gemensamma nämnaren för de tre akademierna
är mat. Det blir ett spännande gastronomiskt möte mellan tre av landets förnämsta,
kulturhistoriskt välförankrade matråvaror. Föranmälan, se baksidan.
09.30-10.00 Kaffe
10.00
Välkommen
Linda Törngren Skansen & Björn Hjernquist GfA
Vi berättar om akademierna:
10.15-10.45 Kålrotsakademien
Martin Ragnar
10.45-11.15 Tunnbrödsakademin Anki Berg & Marcus Bodin
11.15-11.45 GutefårAkademin
Björn Hjernquist
12.00-13.00 Lunch självkostnadspris. Meny: tunnbröd, kålrot och hånnlambkött
Vi berättar om matråvarorna:
13.00-13.30 Kålrot
Martin Ragnar
13.30-14.00 Tunnbröd
Anki Berg & Marcus Bodin
14.00-14.30 Kött från Hånnlamb Mårten Hjernquist
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.30 Diskussion med avslutning och sammanfattning
Arrangörer:
Skansen: Skansens grundades av Artur Hazelius 1891 och räknas som djurpark sedan 1924.
De svenska lantraser som finns i de kulturhistoriska miljöerna på Skansen är alla mer eller
mindre hotade och ingår i de genbanker som upprättats för respektive djurras.

GutefårAkademin: Föreningen bildades 2007 med målsättningen att bevara det gotländska
hornfåret som i lokal tradition kallas Hånnlamb men officiellt gutefår. En del i bevarande
strategin är att lyfta fram fårrasens kvaliteter i ett kulturhistoriskt perspektiv. Kött från Hånnlamb
är det enda köttlivsmedel som är ursprungsmärkt med EU:s ursprungsmärkning SUB.
Kålrotsakademien: Kålrotsakademien bildades 2015 och har till ändamål att främja den
svenska matens kulturarv under devisen ”På förfäders erfarenheter till gagn för framtida
matupplevelser!” Kålroten är en noga vald symbol för akademien som varandes en av få
kulturväxter med sitt biologiska ursprung i Sverige.
Tunnbrödsakademin: Tunnbrödsakademin bildades 2015. Tunnbrödsakademins syfte är att
värna den svenska tunnbrödstraditionen samt vara landets främsta forum för att samla,
sprida och utveckla kunskap om tunnbrödet, och hur det avnjuts på bästa sätt.

Hitta till seminariet på Skansen 16 februari 2019
Obs! Gå inte in Skansens vanliga ingång.
Gå in i Skånska Gruvan. Ingången är öster om Wärdshuset Ulla Winbladh.
Se kartskiss med pil nedan.
Portkod, ring Mårten (se nedan).
Kollektivtrafiken går nästan hela vägen. Spårvagn eller buss stannar på Djurgårds
vägen. Sedan är det bara att promenera Rosendalsvägen.
P-plats finns före Djurgårdsbron (billigare) och ute på Djurgården (dyrare) nästan
mitt emot Ulla Winbladh men mest p-platser finns på Nordiska museets p-plats (pil).
Föranmälan senast den 8 februari till Mårten Hjernquist
mobil: 073 986 22 66,
e-post: marten@hjernquist.se

RO

TSAKADE M

IE

N•
A

D

CK

HOL

GRUND

M •K
ÅL

Välkomna!

ÅR

2015 I ST

O

Djurgårdsbron
P-plats

Skånska gruvan

Ulla Winblad

Skansen

Huvudingång till Skansen

