Till lokalavdelningsordföranden i LRF Jönköpings län och LRF Sydost

Träffa konsumenter på höstens matrundor!
I höst arrangeras gårds- och gårdsbutiksrundor i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län. Totalt
är det omkring 200 besöksmål som under de aktuella helgerna kommer att hållas
öppna för besökare, allmänhet och konsumenter som vill upptäcka de lokala smakerna och lära sig mer
om hur maten blir till.
Möjlighet för er lokalavdelning att medverka
Detta kan vara en möjlighet för er i lokalavdelningen att genomföra en aktivitet! Var med och medverka vid någon av de öppna gårdarna eller gårdsbutikerna i er närhet.
• Träffa konsumenter.
• Värva nya LRF-medlemmar till er avdelning.
• Är gården/gårdsbutiken ni gästar medlemmar?
Om inte – ställ frågan.
• Bjud in representant från regionstyrelsen.
• Bjud in LRFs hållbarhetsambassadörer.

Kalmar – Matrundan 11-12 september
Gårdsbutiker, mathantverkare, caféer och restauranger som producerar eller förädlar lokal mat
deltar.

Blekinge – Gårdsbutiksrundan 11-12 september
En spännande och smakrik helg på landsbygden.
Upptäck Blekinges lokala delikatesser genom att
besöka länets gårdsbutiker.

Meddela oss om ni ska medverka på någon av
rundorna. Från regionen kan vi vara behjälpliga
med material. Kontakta oss i så fall god tid för
eventuell leverans.

Jönköpings län – Gårdsrundan 11-12 september
Upptäck länets smaker, producenter och förädlare.
Handla och provsmaka lokalproducerade livsmedel, följ med på guidade turer på lantgård, ta en fika
på ett gårdscafé och lär dig mer om odling och hur
mat produceras i vårt län. En interaktiv karta guidar
fram till matpärlorna i vårt län.

Kontakt:
Jönköping, Kalmar och Blekinge: Rose-Marie
Winqvist, 010-18 44 496, rose-marie.winqvist@lrf.se
Kronoberg: Ann-Cathrine Carlsson, 010-18 44 171,
ann-cathrine.carlsson@lrf.se

Kronoberg – MAT-rundan 18-19 september
Ett 60-tal olika matföretag i länet; gårdar, gårdsbutiker, lanthandlare, caféer och restauranger i
Kronoberg har öppet för besökare. MAT-rundan är
avslutningen på MAT-veckan som pågår mellan den
11–19 september.

På vår hemsida www.lrf.se/matrundor2021 kan du
läsa mer om de olika evenemangen och hitta kartor
över vilka gårdar som är med! Har du någon gård i
din närhet du kan kontakta?

Vi vill fortsatt uppmana till försiktighet och påtala det stora ansvaret man har som arrangör. LRF och samarbetsparterna kring
gårdsrundorna fortsätter att bevaka Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Om rekommendationerna förändras i negativ
riktning kan beslut tas att aktiviteter av detta slag ställs in. Vi ber er även ha uppsikt på regionala rekommendationer.

Med vänliga hälsningar
LRF Jönköpings län & LRF Sydost

