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Följ LRF Skåne på Facebook

Följ LRF Skåne på Instagram – sök på lrfskane

Vid årsskiftet sparkade
LRF Skåne i gång projektet
”Kärleken till den skånska
maten”.

Regionstyrelsen tog beslut om pro
jektet i slutet av 2020 och Anita
Persson, företagsutvecklare, utsågs
till projektledare. Syftet med ”Kär
leken till den skånska maten” är
att lyfta fram den skånska maten
och råvarorna från Skåne, och att
få konsumenter att prata med var
andra om var råvarorna och maten
kommer ifrån.
Samtidigt ska projektet också få
skånska lantbruksföretagare att kän
na stolthet över det som produceras.
– Vi hoppas att du som företagare
berättar om när du sitter på trak
torn, är med dina djur eller i ditt
växthus, och att du gör det på Face
book med hashtagg
#karlekentillden
skanskamaten varje
gång du delar ett in
lägg, uppmanar Anita
Persson. Vi vill få bra
tryck i vårt budskap
Anita
och det får vi med
Persson.
hjälp av alla er skån
ska medlemmar.
Projektet har skapat en Facebook-

sida och en Facebookgrupp.
– Med Facebooksidan vill vi nå
konsumenter och skapa intresse
för de skånska råvarorna. Familjen
Pålsson från Öllsjö utanför Kristi
anstad figurerar i ett antal filmer

När du ser
blomsterhjärtat vet du att
det handlar om
skånsk mat!

Claes Kullman, verksamhetsutvecklare LRF. Vad är
tanken med gruppen?
– Den ska ge inspiration om mat
med skånska och svenska råvaror,
där deltagarna själva kan inspirera varandra och bjuda på tips. Vi
samarbetar med Svenska Kockars
förening där vi får in proffstips för
de ”riktiga nördarna”. Facebookgruppen är öppen för alla matnördar. Välkommen att gå med.

LRF Skåne live

Hans
Ramel

ordförande
LRF Skåne

Mat väcker stora känslor. Och

Den som tar med sig telefonen ut i de skånska omgivningarna kan med hjälp av
QR-koder få fakta om vägen till de skånska råvarorna. 
FOTO: MONICA W-BORG

som lyfter fram olika märkningar,
råvaror och pratar om varför man
ska välja skånskt och svenskt, säger
Markus Asp, kommunikationsstra
teg.
Dessutom skapas en promenad
slinga i Lund, där besökaren kan
scanna QR-koder med mobilen och
få veta mer om vad som syns på fäl
ten, om betet, åkern och vattnet.
LRF Skåne planerar också för
samarbeten med aktörer som kan ha
betydelse för utvecklingen av den
skånska maten, samt för en större
mötesplats för projektet. Mer infor
mation om det kommer längre fram.
Monica W-Borg

Håll utkik efter Facebookgruppen med hjärtat
Alla som är intresserade av att prata
mat är välkomna in
i Facebookgruppen
”Kärleken till den
skånska maten”.

Med passion
för den lokala
råvaran

Helena Rimfors, du
är ledamot i regionstyrelsen – men vad
gör du i gruppen?
– Jag är en av administratörerna i
Facebookgruppen
”Kärleken till den skånska maten”. Det passar mig utmärkt, jag
älskar mat och älskar att vara
kreativ med hållbara, goda, lokala råvaror och sedan dela med
mig av det. Mitt uppdrag handlar
om att bevaka gruppen, se till
att inlägg stämmer överens med
gruppens syfte, tipsa med egna
inlägg, se till så att flödet är aktivt
och intressant och att gruppens
regler följs.

Boka in den 21 juni redan nu, då
bjuds det på livesändningar, start
kl 12.50, med olika föreläsare:
l Lantbrukets bidrag till ett hållbart samhälle.

Hallå där …
Ralf
Pedersen och
Anders
Tegnér
kockar

Vad gjorde att ni ville vara med i
Facebookgruppen ”Kärleken till
den skånska maten”?
– Vi är med i Svenska Kockars
förening Skåne som är en intresseorganisation för professionella matlagare där vi vurmar
för skånska rätter och skånska
producenter, därför kändes det
helt rätt att vara med i denna
grupp. I den här typen av grupper brukar deltagarna komma
med spännande frågor, och då
kan vi vara behjälpliga med svar
och bidra med tips och trix.
Vad ger det er?
– Att vi kan få dela med oss av
vår matlagning är kul och ger
mycket. Det är spännande att
se vad folk lagar hemma. Det
är också roligt att följa lokala
producenter som det tipsas om
i gruppen och sedan åka och
handla det som finns nära.
Vad ser ni som ett mål för er?
– Vi vill lyfta regionen genom att
sätta fokus på regionala rätter
och råvaror. De är viktigt att bidra till förståelse hur mat fungerar och vi vill göra det enkelt och
roligt med matlagning.
l Lönsamhet i lantbruket.
Kl 19.00–20.30:
Mat-prat – en hyllning till det
skånska matriket.
Program www.lrf.se/skane.

att skåningen älskar mat, det
vet du ju redan. Men hur får
man skåningen att fundera på
matens ursprung, uppskatta den
lokala råvaran och förstå det vi
redan vet – att svensk produk
tion är ”probably the best in the
world”?
Det funderade vi i den skån
ska regionstyrelsen på för unge
fär ett år sedan.
Vi tänkte så här: Visserligen
är vi inom LRF ofta duktiga på
att berätta om vår produktion
för konsumenter. Men det kan
samtidigt vara svårt att nå ige
nom bruset i människors var
dagliga stress.

”Nu hoppas jag att
du som producent
vill vara med
i dialogen och bidra
med dina tankar
och kunskaper.”
När konsumenter däremot

själva berättar för andra kon
sumenter om sin relation till
lokala råvaror blir effekten så
mycket starkare. För den konsu
ment som inte har tid att lyssna
på oss, eller tänker att LRF pra
tar bara i egen sak, så är det svå
rare att avfärda en kompis. Det
är det som är kärnan i projektet
”Kärleken till den skånska ma
ten”.
Vi vill väcka passionen för
den lokala råvaran. Öka förstå
elsen för vår produktion och
inspirera konsumenter att inspi
rera varandra.
När projektet nu har fått liv ser

vi att den grundläggande teorin
verkar stämma. Det finns många
konsumenter som har tankar
och passion för vad de äter och
det är många (fler än vi tror?)
som vill värna och se en utveck
ling av lokal produktion.
Nu hoppas jag att du som pro
ducent vill vara med i dialogen
och bidra med dina tankar och
kunskaper.
Glöm bara inte att utgå ifrån
passionen eller ”Kärleken till
den skånska maten” om du så
vill.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Var stolta över er
mat, skåningar

