
Lördag 13.4

kl. 10, Brunch i fastetider, Aurelia, Åbo

kl. 10–14  Foodjam, Axxell, Pargas

kl. 11–17, Påskförberedelser på Kurala Bybacke, Åbo

kl. 14–19, Poeter och potäter, Bokens hus, Åbo

kl. 15, Allsång: VårGurka Popsipopsi Porkkanaa, Nagusalen, Nagu

Söndag 14.4 

kl. 11–17, Påskförberedelser på Kurala Bybacke, Åbo    

Måndag 15.4

kl. 17.30–20, Meningen med måltiden? Fullmäktigesalen, Pargas. Aterian tarkoitus? Valtuustonsali, Parainen

kl. 18, Det smakar Pargas, guidad vandring, Pargas 

Tisdag 16.4

kl. 9.15, Rimjam: På picknick – Eväsretkellä, Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto 

klo 18, Mäkelän jalanjäljissä, opastettu kävelykierros, Korppoo

kl. 18, Åboländska mattraditioner och smakbitar, Pargas hembygdsmuseum

kl. 18, Soppteater: Nöd, död och falnad glöd, Manegen, Pargas

kl. 18–21, Kurs: Intresserad av kryddväxter? Björkboda skola

kl. 18, Matfilm i Bio Pony, biomatsäck från Four C, Dalsbruk

Onsdag 17.4

kl. 17–20, Matresa till Japan, Ungdomsgården Gluggen, Korpo 

kl. 15–16.30/17.30–19, Språkbadskaffe med temat mat, Luckan, Åbo 

kl. 18, Soppteater: Nöd, död och falnad glöd, Manegen, Pargas

kl. 18.15–19.45, Kurs: Vilda ätbara växter – mat från naturen, Åbo 

Torsdag 18.4:

kl. 9, Film: Råttatouille, Villa Vinden, Åbo 

kl. 16–19, Matresa till Japan, Ungdomsgården PIUG, Pargas 

kl. 18, Soppteater: Nöd, död och falnad glöd, Manegen, Pargas

kl. 14–18, Mathantverkare i Kimitoön öppnar dörrarna / Björknäs trädgård, Rosendalen och Närboden 

kl. 15–20, Besök Bornemanns musteri, cideri och bryggeri, Pargas 

kl. 16.30, After work-film: Final straw, Villa Vinden, Åbo

kl. 18, Indisk hetta med film och mat, The Lunchbox, Back Pocket, Korpo

Lördag 20.4:

kl. 14–18, Bin och honung på Vikbo torp, Mielisholm, Pargas

Måndag 22.4

kl. 15–17, Etnoknytkalas-Etnonyyttikestit, Pargas hembygdsmuseum 

VårKultur 2019 bjuder också på utställningar, specialerbjudanden med mera …

Lördag 6.4

kl. 10–14, Glutenfri, vegetarisk matlagningskurs, skolköket, Pargas

kl. 11–14, Hönor, ägg och plastbantning, Brinkas-stugan, Pargas

kl. 13–15, Husmodersskolan 70 år, Jubileumsmiddag i Sagalundgården, Kimito

kl. 16, Middag med myter, hos Margo Bobrowska-Hägerstrand på Biskopsgatan, Åbo

kl. 18, Tango, tapas & jazz, Manegen, Pargas

kl. 18–20, Provsmakning av vandringsmeny, Back Pocket, Korpo 

Söndag 7.4

kl. 14, Film: Råttatouille, Bio Pony, Dalsbruk

Måndag 8.4 

kl. 11.30–, Lunchkonsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas 

kl. 17.30–20.30, Kurs: Vegansk festbuffé, Dalsbruks skola

Tisdag 9.4

kl. 9.30–11, Lek med mat, Bruksmuseet i Dalsbruk

kl. 11.30–, Lunchkonsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas 

kl. 17–17.30, Matrelaterad högläsning, Åbo huvudbibliotek

kl. 18–20, Provsmakning av vandringsmeny, Pjukala, Pargas

kl. 18, Matfilm i Bio Pony, biomatsäck från Four C, Dalsbruk 

kl. 19, Film: Final straw, PIUG, Pargas 

kl. 19,  En liten konsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas

Onsdag 10.4

klo 13–15, Saariston makuja kevättulilla, Livia, Parainen

kl. 15–16.30/17.30–19, Språkbadskaffe med temat mat, Luckan, Åbo

kl. 17, Guidad vandring: Från mjölkbutiken klockan fem…, Åbo

Kl 18.30, Free Swing med buffé, Manegen, Pargas

14.30–18, Matresa till Japan, Ungdomsgården LYAN, Nagu 

Torsdag 11.4

kl. 9–11, Lek med mat, Sagalundgården, Kimito

kl. 11.30–14, Smaksnurra och smoothiecykel, Folkhälsanhuset, Pargas 

kl. 16–19, Mini-närmatmässa, påsk-REKO, Dalsbruk   

kl. 18–19, När spriten flödade, guidad vandring, Korpo 

kl. 18, Indisk hetta med film och mat, The Lunchbox, Manegen, Pargas 

kl. 19, Berättarcafé Bord duka dig! Tiljan, Åbo

Fredag 12.4 

kl. 8.00, Bokfrukost för föräldrar i Sarlinska skolan, Pargas

kl. 9–14, Påskförberedelser på Kurala Bybacke, Åbo

VårKultur 
6–22.4.2019
Mera information www.varkultur.fi
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Kultursmaker 
   – om matkultur, om kultur och mat

Vad vore livet utan mat? Våra matvanor speglar vår kultur. Det vi 
äter har genom tiderna även varit inspirationskälla för konst och 
kultur. Våra dagliga matval har dessutom betydelse för hälsa och 
välmående, för arbete och handel, för lokal och global ekonomi 
samt för klimatet och för miljön. 

Matens betydelse syns på en mängd olika sätt i vår kultur. Myter 
och berättelser handlar om allt från Adam och Eva i paradiset till 
sagor som ”Bord, duka dig!” och moderna folksägner som ”Råttan i 
pizzan”. Ordspråk och citat som handlar om kosten är vanliga, t.ex. 
”Låt maten tysta mun” eller ”Ju flera kockar desto sämre soppa”. Också 
bildkonsten är ett bra exempel: Redan för 4000 år sedan avbildade 
man måltider i egyptiska gravar. Idag är sociala medier fyllda av 
matbilder och många måltider börjar med en fotosession.

Mat som tema är också populärt i filmer, litteratur, serier, sånger 
och dikter. Det finns en mängd populära TV-program som handlar 
om kokkonst. På museer kan man bekanta sig med mattraditioner 
från förr. Våra traditioner förändras ständigt och ser annorlunda ut 
än för 50 år sedan, vilket blir uppenbart när man ser gamla rekla-
mer. Det syns också i butikernas hyllor, i restaurangutbudet samt 
i många hem, där smaker från hela världen varvas med husmans-
kost. 

Den offentliga maten styrs av näringsrekommendationen, men 
hur ser det ut med själva måltidsupplevelsen i daghem, skolor och 
äldreomsorgen? Samhällsplanering och arkitektur påverkas av vår 
syn på ätandet och av våra vanor. Inom turismen får maten allt stör-
re betydelse och mathantverk lyfts fram i många sammanhang. Att 
kombinera kultur med smakbitar är också ett sätt att skapa nya hel-
hetsupplevelser.

Matkultur handlar också om vad vi inte äter och om vad som 
blir kvar efter måltiden, med andra ord allt det vi slänger. Plast är 
ett viktigt material inom livsmedelssektorn och har revolutionerat 
möjligheterna att förvara mat. Men plast innebär också mycket av-
fall i form av förpackningar och engångsartiklar. En stor del av det 
skräp som hamnar ut i naturen är sådant som uppkommit av att vi 
ätit eller druckit. Matsvinn är en annan följd av vårt livsmedelsö-
verflöd.

Listan på infallsvinklar kunde göras hur lång som helst. 
 VårKulturs tema Kultursmaker har inspirerat många arrangörer till 
att lyfta fram matkultur på olika sätt. Mat och måltider är så mycket 
mera än bara näring. 

Inom temat bjuds på traditioner och trender, fasta och fester, tangor 
och tapas, smoothiecykel och smaksnurra. Det kommer att handla 
om institutionsmat och mathantverk, om produktion och konsum-
tion, om påsk och plast, om mellanmål och musik, om middagar 
och myter. Det blir föredrag, diskussioner, soppteater, smakbitar, 
litteratur, poesi, rim och ramsor, evenemang, berättelser, guidnin-
gar, film och mycket mera. Du kan dela dina matminnen och öppna 
ditt åboländska kylskåp. Missa inte heller möjligheten att vara med 
och äta upp ett modernt stilleben.

Varsågod – ta för dig! 
Det åboländska smörgåsbordet av kultursmaker är dukat.
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund

VårKultur är ett årligen återkommande samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och kultur-
sektorerna i Kimitoön, Pargas och Åbo. VårKultur har ordnats sedan 2007 med ett nytt tema varje år. 
Satsningen förverkligas tillsammans med föreningar, konstnärer, organisationer och företag. Ett stort 
tack till alla samarbetsparter och annonsörer.

Åboländska smaker i Pargas hembygdsmuseum
Vad finns det för mattraditioner i Åboland? Memma och potatisgröt? Eller kitilåust? Tisdagen 
den 16 april gästar etnologen Yrsa Lindqvist Pargas och kommer att berätta om mat och mat-
traditioner ur ett etnologiskt perspektiv som inledning på en diskussion kring våra traditioner. 
Under kvällen bjuds också på hemlagad memma och kalvdans.

Vad är egentligen husmanskost och traditionell mat i Åboland? Vem vet hur man egentligen 
lagar till exempel rotmos? Eller vilken form man ska använda för kalvdans? Matkultur lever och 
ändras och åsikterna är många. Vid VårKulturs planeringsseminarium senaste höst diskuterades 
husmanskost och traditionell mat. Målet var att fundera på vad som är speciellt för vår region, vad 
man vill lyfta fram och hur. I praktiken hann gruppen inte så mycket annat än lista maträtter. Be-
döm själv, är dessa rätter typiskt åboländska och är det något du skulle bjuda gäster på?

– Snålsoppa, protto, rotmos, gröt, potatisgröt, fågelsoppa med klimp, saltströmming, kryddfisk, 
rimsaltade abborrar (”pälsabborre”), strömmingslåda, päronpalt, päronhara, blodpalt, kalvdans, 
potatislimpa, lingongröt (med rågmjöl), ”falsk kalvdans”, lingon och leverlåda, svartbröd, sötsurt 
bröd, memma, påsakorv, stekt strömming, svampsås och -soppa.

Kom med och fortsätt diskussionen om åboländska mattraditioner. Hembygdsföreningen häl-
sar dig välkommen! Programmet den 16.4 börjar kl. 18.00. ■

Korvstoppning och memmakok filmas
Filmsnuttar, audioguider, ljudmiljöer och interaktivt material kommer nästa sommar att levande-
göra skärgårdshistoria i de åboländska museerna. Redan nu har projektet Skärgårdshistoria med 
många sinnen producerat en stor del av det material som ska bli tillgängligt via QR-koder.

I projektet dokumenteras och förevisas arbetssätt och gamla föremål som inte längre används, till 
exempel har det gjorts kortfilmer om hur en kastmaskin fungerar, hur man väger med ett bessman 
och hur man malde säd med en handkvarn. Ljudmiljöer som förstärker museiupplevelsen produ-
ceras och olika skärgårdsljud görs tillgängliga, exempelvis lockrop och fågelläten. Även audioberät-
telser finns i materialet, bland annat berättar Jorma Lindblom från Korpo om vårfågeljakt och hur 
man tillredde fåglarna.

Under våren kommer mattraditioner att vara i fokus för projektet. I planerna ingår att filma hur 
man stoppade korv förr i tiden samt hur man tillreder kalvdans och memma. För memman kom-
mer även tillverkningen av äkta näverrivor filmas. Inspelningarna görs i nära samarbete med mu-
seerna. Från och med sommaren kommer allt material som producerats inom projektet att finnas 
tillgängligt på webben och i museerna i Åboland. ■

Finansiärer för projektet är Leader-föreningen I samma båt- samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands 
NTM-central. Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden, Pargas Lokal-TV r.f., Stiftelsen Martha och Albin Löfgren, Åbolands Skärgårdsstiftelse och 
Sparbanksstiftelsen i Nagu. Projektet administreras av Sydkustens landskapsförbund. 

Bild från film, där användning av ett bessman demonstreras.

Memma var grymt 

hemskt när jag var liten. 

Idag är det helt okej.
Jag kommer ihåg när man 

fick munkar med äppelmos 

för 25 penni
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Kulttuurimakupaloja 
 – kulttuuria sekä ruokaa

Mitä elämä olisi ilman ruokaa? Ruokailutottumuksemme heijastuvat 
kulttuuriamme. Se mitä syömme, on kautta aikojen toiminut inspiraa-
tion lähteenä taiteessa sekä kulttuurissa. Päivittäiset ruokavalintamme 
ovat tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta myös työn, 
kaupan, paikallisen ja globaalin talouden sekä ilmaston ja ympäristön 
kannalta.

Ruoan merkitys tulee eri tavoin esille kulttuurissamme. Ruokateemaan 
liittyen voi löytää erilaisia myyttejä sekä tarinoita, kuten esimerkiksi tari-
nan Aatamista ja Eevasta paratiisissa, Grimmin veljesten teoksen ”Pöy-
tä, kata itsesi” samoin moderneja kansanperinnetarinoita kuten Bengt 
af Klintbergin kirjoittaman ”Råttan i pizzan”. Ruokavalioon liittyy myös 
sanontoja kuten ”Nopeat syövät hitaat!” ja ”Mitä useampi kokki, sen pa-
hempi soppa”.

Visuaalinen taide on myös oiva esimerkki siitä, miten ruoka tulee 
esille kulttuurissamme. Turistit voivat ihailla yli 4000 vuotta sitten 
Egyptissä kuninkaallisten hautoihin maalattuja tarinoita heidän ruokai-
lutapahtumistaan. Sosiaalisessa mediassa on nykyään runsaasti kuvia 
erilaisista ruoka-aterioista. Useasti ateriat aloitetaankin valokuvaamalla. 

Ruoka on usein myös olennainen osa elokuvissa, kirjallisuudessa, 
sarjakuvissa, musiikkikappaleissa ja runoissa. On olemassa monia suo-
sittuja tv-ohjelmia, jotka keskittyvät pelkästään ruokaan. Museoissa voi 
myös tutustua ruokailuperinteisiimme, mitkä muuttuvat ajan kulues-
sa. Tämä muuttuminen näkyy erityisen selvästi vanhoissa mainoksissa. 
50 vuotta vanhat mainokset näyttävät täysin erilaisilta kuin nykypäivän 
mainokset. Muutos näkyy myös myymälöiden hyllyissä, ravintoloissa ja 
kodeissa, mistä tänä päivänä löytyy elintarvikkeita eri puolilta maailmaa.  

Ruokatottumuksiamme säännellään yleisillä ravitsemussuosituksilla, 
mutta miten ruokailutottumukset näkyvät päiväkodeissa, kouluissa tai 
vanhainkodeissa? Yhteiskunnan arkkitehtuurisissa suunnitteluissa ote-
taan tänä päivänä vahvemmin huomioon ruokailutottumukset. Ruoka 
on tärkeä osa arkipäiväämme, ja myös matkailussa. Kulttuurin yhdistä-
minen erilaisiin makuihin on myös uusi tapa luoda erilaisia elämyksiä 
matkailussa. 

Ruokakulttuuriin kuuluu myös se mitä emme syö ja mikä jää ate-
rian jälkeen syömättä, toisin sanoen kaikki se ruoka minkä heitämme 
pois. Muovi on yksi elintarvikealan tärkeimmistä materiaaleista, mikä 
on mahdollistanut elintarvikkeiden säilyttämisen pidempään kuin 
ennen. Muovin yleisyys tarkoittaa myös, että pakkausten ja kertakäyt-
tötuotteiden määrä on kasvanut yhteiskunnassamme. Suuri osa tästä 
muoviroskasta päätyy luontoon. Elintarvike- ja pakkausjätteen suuri 
kasvu nykyisin on seurausta ruuan runsaudesta.

Kuten edellä on tuotu esille, on luettelo ruoan liityntä kulttuuriin 
loputon. Tämän vuoden VårKultur-teemana on Kultursmaker-Kult-
tuurimakupaloja. Ruoka on paljon muutakin kuin vain pelkkä ravinto 
elämässämme ja aihe on innoittanut järjestäjiä tuomaan esille ruoka-
kulttuuriamme eri tavoin: ruoan perinteet ja trendit, pääsiäinen ja paas-
to, teatteria ja tarinoita, myytteja, musiikkia ja makupaloja. Tarjolla on 
luentoja, keskusteluja, makupaloja, runotuokiota, tapahtumia, opastuk-
sia, elokuvia, musiikkia ja paljon muuta! 

Voit myös jakaa omat ruokakokemuksiasi ja -muistojasi sekä avata jää-
kaappisi ja esitellä sen sisältöä jakamalla kuvan sosiaalisessa mediassa. 
Älä myöskään unohda mahdollisuutta olla mukana maistelemassa kan-
samme nykyaikaista asetelmaa. 

Ole hyvä – 
Turunmaan ruokapöytä eri kulttuurimakupaloilla on katettu!
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund

VårKultur on vuosittain toistuva tapahtuma, joka toteutetaan Sydkustens landskapsförbundin sekä Turun 
(ruotsinkielisen), Pariasten, ja Kemiönsaaren kulttuuritoimialojen välisenä yhteistyönä. Tapahtuma järjestetään 
yhdessä eri organisaatioiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Vuosittain valitaan uusi teema. 
Ohjelma ja liite ovat pääosin ruotsiksi, tervetuloa kielikylvylle ruokakulttuurin pariin.

I museet ”Ett hem” finns ett 80-tal menyer, daterade 
mellan 1885 och 1919. Menyerna härstammar från 
familjemiddagar och fester samt affärsmiddagar och 
luncher. En del av menyerna har bifogade programblad 
med tal och musikframföranden.

Menyer och matsedlar trycktes i allmänhet på styvt pap-
per eller kartong. Ibland förtrycktes de med initialer 
eller emblem och då skrevs maträtterna och dryckerna 
för hand. Matsedlarna är mycket dekorativa och färg-
granna. I samlingen finns menyer i rokoko-, jugend- 
och nyrenässansstil. Ibland finns uppgifter om vem 
som deltagit i middagarna samt antalet gäster uppteck-
nat bakpå menyerna. 

Finare middagar bestod av flera sorters förrätter, hu-
vudrätter och efterrätter, totalt åt man ofta 10–14 olika 
rätter. Namnen på rätterna skrevs på franska eller svens-
ka – ju finare fester desto mera sannolikt att man an-
vände franska. Ofta serverades mellanrätter och sorbeter 
för att rensa smaklökarna och för att få en paus i själva 
ätandet. Smörgåsbord återkommer också regelbundet. 
Under middagarna serverades många olika drycker: öl, 
snaps och vin och till efterrätten drack man madeira, 
sherry och likörer. Varje dryck skulle ha sitt speciella 
glas, antalet glas kunde uppgå till 6–8 per middag. 

Exklusiva råvaror
Matvarorna som borgarklassen använde sig av var i re-
gel mycket exklusiva och avnjöts i överdåd. Kaviar, hum-
mer och gåslever är exempel på dyra råvaror. Även ägg-
rätter ansågs vara dyrbara och säsongsbetonade. En del 
av livsmedlen inhandlades direkt från producenterna 
och marknads- och torghandeln bjöd ut varor av hög 
kvalitet till stadsborna. En del, såsom socker, mjöl, gryn, 
kaffe, te, kryddor, kött, fisk och smör, köptes av gros-
sisterna och i specialbutikerna i städerna. Den ökade 
internationella handeln gav exotiska importvaror i form 
av kryddor och frukter. 

Man åt en varierande kost av kött, grönsaker, vilt, fisk 
och fågel. En närmare titt på menyerna visar att bland 
förrätterna fanns bland annat Hors dóeuvres, aladåber, 
puréer av olika slag, timbaler, geléer, smörgås á la tar-
tar, sandwiches assorties, smörgåsbord, pastejer, sop-
por, buljong, vol au-vent, consommér, puddingar, sal-
lader och grönsaker såsom sparris, spenat, selleripuré 
eller jordärtskocka.

Fiskar av många slag användes och tillreddes på olika 
sätt, exempelvis åt man rökt lax, gösfilé, stekt abborre, 
lax med sås hollandaise, fiskfärs, gäddgratäng, hum-
mer, ostron, kräftor och helgeflundra. Både rött kött och 
fågel serverades, bland annat filé mignon, kalvsadel, 
jambon á la gelé, filet, lammkotletter, plumpudding, 
kokt och rökt skinka, stekt gås, gåslever, kalkon, järpe, 
tjäder och kyckling. Den avslutande desserten bestod av 
hemgjord glass, parfait eller sorbet, glace au four, frukt, 
ost och bakelser. ■

Text: intendent Ulrika Grägg 

Museet ”Ett hem” var ursprungligen konsul Alfred och Hélène Jacobssons privata 
hem som paret donerade till Stiftelsen för Åbo Akademi. I museet finns samlingar 
av konstverk, föremål och antikviteter.
Museet Ett hem, Biskopsgatan 14, Åbo • etthem@stiftelsenabo.fi /www.etthem.fi
Museet är stängt för reparationer, öppnar under hösten 2019.

Menyer och matsedlar i ett borgarhem i Åbo

Här dansar herr Gurka, en socker
bagare här bor i staden, sipa lipa lak
ritspipa – det finns många exempel 
på sånger och ramsor som handlar 
om mat. 
 Sydkustens ordkonstskola har 
olika ordkonstkoncept för barn 
under skolåldern. Rimjam är ett 
genomarbetat koncept kring rimlek 
som tagits fram i Helsingfors och 

RIMJAM: RIM, RAMSOR OCH SÅNGER

Bilderna visar några av menyerna ur museet 
Ett hems arkiv.

ordnas på bibliotek, kulturhus och 
liknande platser. Rimjammet riktar sig 
till barn upp till fem år tillsammans 
med en vuxen eller till en dagisgrupp. 
Rimjammet bygger på nya och 
gamla dikter och ramsor i en lekfull 
gemenskap där man smakar på 
orden och ramsar tillsammans med 
två ordkonstledare. 

Visste du att memma...
.... enligt vissa källor härstammar från Åboland. 
.... äts på påsken som ett arv från en tid när man inte fick koka mat under långfredagen. 
Memman kunde lagas färdig i förväg, den var mättande och den kunde ätas kall.

Visste du att kalvdans...
… tillverkas av råmjölk – den kraftiga mjölken som korna ger 4–5 dygn efter kalvningen. 
Den innehåller tre gånger mera protein än vanlig mjölk och är kraftigt gul, vilket beror 
på att den innehåller mycket A-vitamin (karoten). Därför är den också lite saltig.
... också kallas kittelost, kitilost, kitilåust eller råmjölkspannkaka. 
På finska kallas den uunijuusto, höllötinpaisti och i Satakunda Sonnin töyssy. 

Memma var grymt 

hemskt när jag var liten. 

Idag är det helt okej.
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Lokal fisk på skärgårdskrogar?
 – produktutveckling behövs 
Turister vill ha fisk som är inhemsk, lokal och så färsk som möjligt. Proffsköken vill 
utveckla sina kunskaper i fiskförädling enligt rådande mattrender. Just nu är fiskrät-
ter av ceviche-typ populära (Brahea-centret vid Åbo Universitet, 2018).

Projektet PaiKala har som mål att öka intresset för lokal fisk i Åboland och att utveck-
la fiskprodukter utgående från kundernas behov. I projektet har man bl.a. ordnat två 
utbildningshelheter med inriktning på fiskförädling. Målet med utbildningarna var 
att inspirera proffsköken till att använda flera fisksorter, få nya idéer och fördomsfritt 
testa olika recept. I kurserna, som leddes av bl.a. Anita Storm, Camilla Backlin och 
Riikka Heino, deltog drygt 10 åbolänningar inom restaurangbranschen.

Under utbildningsdagarna fick deltagarna helt nya aha-upplevelser, t.ex. när de 
prövade på att grava mört och att göra ceviche av braxen. – Otroligt vilka läckerheter 
man kan skapa av de här ”skräpfiskarna”, var en av kommentarerna under utbild-
ningen. Det var också ett intressant projekt att framställa rom av olika fisksorter (bl.a. 
lake, strömming, braxen, mört, sarv och simpa).

I Brahea-centret s enkät från 2018 framkom det att turister i butiker och på restau-
ranger önskar köpa fisk som är inhemsk, lokal och så färsk som möjligt. När det gäl-
ler konsumenternas medvetande om exempelvis mörtfiskarnas miljövänlighet syns 
det ännu inte i köpbeteendet. Största delen – 63% – av konsumenterna känner inte 
till WWF:s fiskguide och bara 8% använder sig ibland av den. Intresset för utveckling 
av inhemska fiskprodukter och hållbarhet verkar dock växa. Det är tydligt att det finns 
ett behov av att öka konsumenternas miljömedvetenhet.

I april kommer vi inom projektet att åka på en studieresa och närmare bekanta oss 
med fiskerinäringens olika aktörer, såsom fiskare och fiskförädlare. Om du är intres-
serad av att veta mera om projektet så ta kontakt! ■

Projekt PaiKala samarbetar med Skärgårdshavets Biosfärområde.
Kundinriktad produktutveckling samt ökad uppskattning av lokal fisk i Åboland (PaiKala) är ett utbildningsprojekt med målet 
att främja fiskerinäringen och lokal matkultur. Det görs genom att öka kunskaperna i fiskförädling inom fiske- och köksbran-
schen i Åboland. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020 (75%, 
Egentliga Finlands NTM-central) och Brahea-centret vid Åbo Universitet (25%).
Mera information: Johanna Mattila / johanna.mattila@utu.fi / 040 565 8121

Paikallista kalaa saariston ravintoloihin 
 – tuotekehitys tärkeässä asemassa
Matkailijat toivovat ravintoloilta ja kalakauppiailta kotimaista, paikallista ja mahdolli-
simman tuoretta kalaa. Ammattikeittiöt haluavat kehittää kalanjalostusosaamistaan 
vallitsevien ruokatrendien mukaan. Tällä hetkellä pinnalla ovat ceviche-tyyppiset 
kala ruoat (Turun yliopiston Brahea-keskus, 2018).

Paikallisen kalan asiakaslähtöinen tuotekehitys ja arvon lisääminen Turunmaalla eli 
PaiKala-hankkeessa järjestettiin kaksi kalanjalostukseen liittyvää koulutuskokonai-
suutta, joihin osallistui reilu 10 turunmaalaista ravintola-alan osaajaa. Koulutusten 
tavoitteena oli antaa uusia ideoita eri kalalajien käyttöön ammattikeittiöissä sekä tes-
tata ennakkoluulottomasti erilaisia reseptejä. Kouluttajina toimivat mm. Anita Storm 
ja Camilla Backlin sekä Riikka Heino. 

Koulutuksissa syntyi aivan uudentyyppisiä ahaa-elämyksiä, kun lähdettiin työstä-
mään graavattua särkeä sekä lahna-cevicheä. ”Uskomatonta, minkälaisiksi herkkuja 
näistä vajaahyödynnetyistä kaloista on mahdollista loihtia”, toteaa yksi koulutukseen 
osallistujista. Iso urakka oli myös eri kalalajien (mm. made, silakka, lahna, särki, säy-
nävä, simppu) mätien valmistaminen. 

Kyselyn mukaan matkailijat toivovat ravintoloilta ja kalakauppiailta kotimaista, pai-
kallista ja mahdollisimman tuoretta kalaa. Kuluttajien tietoisuus esimerkiksi särkika-
lojen ympäristöystävällisyydestä ei vielä näy ostokäyttäytymisessä. 63 % kuluttajista ei 
tunne WWF:n kalaopasta ja vain 8 % hyödyntää sitä joskus. Kiinnostus kotimaisten 
kalatuotteiden tuotekehitykseen ja ympäristövastuullisuuteen näyttäisi kuitenkin kas-
vavan. Tarve kuluttajien ympäristötietoisuuden lisäämiseksi on selkeästi olemassa.

Seuraavaksi lähdemme tutustumaan kalaketjun eri toimijoihin eli kalastukseen ja 
kalanjalostukseen huhtikuussa järjestettävällä opintomatkalla. Jos kiinnostuit asiasta 
niin ota yhteyttä Johannaan. ■

PaiKala -hanke tekee yhteistyötä Saaristomeren Biosfäärialueen kanssa.
Paikallisen kalan asiakaslähtöinen tuotekehitys ja arvon lisääminen Turunmaalla on koulutushanke, joka edistää kala-alaa 
ja paikallista ruokakulttuuria lisäämällä kala- ja ruoka-alan ammattilaisten kalanjalostusosaamista Turunmaalla. Hankkeen 
rahoittajina ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus 
75%) ja Turun yliopiston Brahea-keskus 25%.
Lisätietoja: Johanna Mattila / johanna.mattila@utu.fi / 040 565 8121

Definition på mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög 
kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak 
lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på 
den egna gården.

Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och 
kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosa
mma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att 
spåra till sitt ursprung.

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar 
metoderna och skapar innovativa produkter.
www.mathantverkarna.fi

Text: Margot Wikström

MATHANTVERK

Mathantverk som fenomen och näringsverksamhet har 
relativt nyligen introducerats i Finland. Det är ändå inte något 
nytt, utan grundar sig på traditionella konserveringsmetoder. 
Det finns idag en växande yrkeskår av mathantverkare som 
har en viktig kunskap om mathantverksmässig förädling. 
Mycket av den verksamhet som stöder mathantverkarna idag 
är projektbaserad och därför har man sett ett tydligt behov av 
att skapa ett stadigvarande forum för mathantverkare. Därför 
grundades föreningen Mathantverk i Finland.

Föreningen fungerar som intresseorgan för mathantverkare 
och som en knutpunkt för alla med intresse för mathantverk. 
Småskaligt mathantverk skapar unika produkter med smak, 
kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Förenin
gen vill främja mathantverket genom att sprida information, 
delta i arrangemangen av utbildning, stöda nätverkandet 
bland mathantverkare och bidra till att synliggöra mathant
verkarna så främjar man förutsättningarna för mathantverkare 
i Finland.
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Den offentliga maten på Kimitoön
”Mat är mycket mer än bara näring, mat är även glädje 
och välbefinnande i vardagen.” Det är det centrala buds-
kapet i Kimitoöns kostpolicy, ett styrdokument för mål-
tider i Kimitoöns kommun. Kostpolicyn har togs i bruk 
1.1.2018  och syftet är att kvalitetssäkra måltidsservicen 
för alla som planerar, hanterar, tillagar och serverar 
mat, för alla som möter matgäster i det dagliga arbetet 
samt för beslutsfattarna i kommunen.

Kost- och städchef Birgitta Parikka berättar att man 
satsat mycket på att utveckla matservicen och -kulturen 
i kommunen. 

– Vi har gått igenom hela mathanteringskedjan och 
en viktig utgångspunkt är att måltidsstunderna ska vara 
inspirerande och glädjefyllda. Det gagnar alla. 

– Det är endast den uppätna maten som ger oss nä-
ring, vi kan inte bara se på tillredning och råvaror, vi 
måste också se till att själva måltiden är en positiv upp-
levelse.
En del av arbetet med kostpolicyn handlade om att utar-
beta riktlinjer för skol- och daghemsmaten. I riktlinjer-
na ingår bl.a. att:

• Tillreda så stor del av maten som möjligt i egna tillredningskök

• Minimera antalet hel-och halvfabrikat, undvika processade 
livsmedel och stora mängder tillsatsämnen

• Utesluta alla smakförstärkare och jästextrakt (ex. glutamat)

• Servera oskalad potatis till skol-och förskoleelever och sallads
bufféer som är anpassade till ätarna

• Servera hemgjorda köttfärsbiffar och göra såser från grunden, 
utgående från att en såsgrund av inhemska rotsaker som höjer 
näringsvärdet

Meningen med måltiden?
 – om matens betydelse och hållbar livsmedelskonsumtion

Matens betydelse är temat för en diskussionskväll i 
Pargas stadshus måndagen den 15 april kl. 17.30-20. 
Temat behandlas ur olika synvinklar och det blir mat-
nyttiga presentationer, information om aktuella sats-
ningar samt åboländska smakbitar.

Den offentliga maten är mångas vardag. Måltider-
na styrs av näringsrekommendationer och ekonomi.  
Men hur ser matkulturen ut i praktiken? Vilka val 
görs för ätarna och på vilka grunder? Hur ser det ut i 
våra allmänna kök och matsalar? Vad görs bra och vad 
skulle kunna förbättras? En måltid är så mycket mera 
än ett sätt att bli mätt och få i sig näring. De dagliga 
matvalen har betydelse för hälsa och välmående, för 
arbete och handel, för lokal och global ekonomi samt 
för klimatet och för miljön. 

Välkommen!

Aterian tarkoitus?
 – ruoan merkitys ja kestävä elintarvikekulutus

Paraisten kaupungintalolla keskustellaan maanantai-
na 15. huhtikuuta klo 17.30–20.00 ruoan merkitykses-
tä. Aihetta käsitellään eri näkökulmista ja luvassa on 
hyödyllisiä esitelmiä, tietoa ajankohtaisista panostuk-
sista ja turunmaalaisia maistiaisia.

Julkiset ruokapalvelut ovat monen arkea. Aterioita 
ohjaavat ravitsemussuositukset ja taloudelliset seikat. 
Mutta miltä ruokakulttuuri näyttää käytännössä? Mitä 
valintoja ruokailijoiden puolesta tehdään ja millä pe-
rusteilla? Mikä tilanne on julkisissa keittiöissämme 
ja ruokasaleissamme? Mitkä asiat ovat hyvin ja mitä 
voitaisiin parantaa?

Ateria on paljon muutakin kuin tapa tulla kylläisek-
si ja saada ravintonsa. Päivittäisillä ruokavalinnoilla 
on merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille, työlle ja 
kaupalle, paikalliselle ja globaalille taloudelle sekä il-
mastolle ja ympäristölle. 

Tervetuloa!

Närproducerat – varför då?
Som livsmedelskonsumenter gör vi varje dag val som 
påverkar både oss själva och det omgivande samhället. 
Många vill välja hälsosamt, etiskt och hållbart men det 
är inte helt lätt att orientera sig bland hyllorna i butiken. 
Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund, SLC, 
erbjuder argument för närproducerat i sin kampanj 6 
goda orsaker att välja finländsk mat.

1. Minst antibiotika i världen 
Ökande antibiotikaresistens är ett växande problem i världen. Fin
land hör till de länder som använder minst antibiotika i djurupp
födningen och aldrig rutinmässigt eller i förebyggande syfte. 

2. Vi har ren mat 
Kontrollen av livsmedel sträcker sig ända från jord till bord. I 
Finland satsas på förebyggande arbete för att förhindra att sjuk
domar överhuvud taget kommer in i livsmedelskedjan.

3. Närodlat är bättre för klimatet 
All matproduktion har inverkan på miljö och klimat. När vi 
importerar mat från runt om i världen förflyttar vi också mat
ens miljö och klimateffekter. I Finland har de flesta jordbrukarna 
förbundit sig till omfattande miljöåtgärder.

4. Du vet varifrån maten kommer 
Det finns en fungerande, genomskinlig och förhållandevis kort 
matkedja vilket betyder att mer eller mindre all finländsk mat kan 
spåras tillbaka till gården och åkern. 

5. Djur som mår bra 
Finland är ett av de länder som har strängast djurskyddslag
stiftning i Europa och man använder inte tillväxtstimulerande 
substanser som hormoner, antibiotika eller oetisk förädling.

6. Närmare 300 000 arbetsplatser 
Genom att köpa finländsk mat stöder du direkt 10 000 och 
indirekt 300 000 finländare som jobbar inom den finländska 
matkedjan. Bakom varje måltid finns åtminstone en bonde.
Källa: SLC

Birgitta Parikka berättar mera om den offentliga maten på Kimitoön samt om de nyaste näringsrekommendationerna och Helena Fabritius från SLC om kampanjen 
6 goda orsaker att välja finländsk mat vid seminariet Meningen med måltiden? i Pargas stadshus måndagen den 15 april kl. 17.30–20.   

PROGRAM - OHJELMA
Måndag/Maanantai, 15.4. kl(o) 17.30– 20.00
Fullmäktigesalen, Pargas stadshus / Valtuustonsali, Paraisten kaupungintalo
Strandvägen/Rantatie 28

17.30 Bra mat för alla – en rättighet? 
 Hyvää ruokaa – kaikkien oikeus?
 Pargas stad/Paraisten kaupunki
 6 goda orsaker att välja finländsk mat
 (6 hyvää syytä valita suomalaista ruokaa)
 Helena Fabritius, SLC Åboland
 Gäddan och gänget kockar / Haukikamut kokkailee
 Aija Mäkinen, Projektanställd, Pargas stad / Hankevastaava, 
 Paraisten kaupunki
 Lähiruoan vaikutuksia paikallistalouteen, ympäristöön  
 ja hyvinvointiin
 (Närmatens inverkan på lokalekonomi, miljö och välmående)
 Johanna Mattila, projektipäälliikö, KulTa-hanke

18.30 Paus med åboländska smakbitar
 Maistelemme makupaloja Turunmaalta

19.00  Hemlagat eller fabrikstillverkat – vad tycker åttorna?
  Kotiruokaa vai eineksiä? Tätä mieltä ovat kasiluokkalaiset
  Margot Wikström, projektledare, hankevastaava, KulTa
 Om den offentliga maten på Kimitoön 
 (Julkinen ruoka Kemiönsaarella)
 Birgitta Parikka, kostchef, Kimitoön
 ruokahuoltopäällikkö, Kemiönsaari

20.00 Seminariet avslutas / seminaari päättyy

Programmet är tvåspråkigt / Ohjelma on kaksikielinen
Seminariet är ett samarbete mellan Pargas stad, projekt KulTa och 
Sydkustens landskapsförbund. 
Järjestetty yhteistyössä: Paraisten kaupunki, KulTa-hanke ja Sydkustens 
landskapsförbund. 
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 KuRSER OcH SEMinARiER 
Vegetariskt = Färgglatt och Gott! ■ lö 6.4 kl. 10–14 
En inspirerande och glutenfri matlagningskurs för dig som vill äta mera grönt, 
prova på nya sallader och andra goda tillbehör. Det blir också något i sötsaksväg.
Kursledare: Mikaela Sundström 
Tid: Lördag, 6.4 kl. 10–14 
Plats: Paraistenseudun koulu, undervisningsköket, Pajbackavägen 1, Pargas 
Pris: Deltagaravgift 12€, materialkostnader 15€. 
Anmälningar senast 1.4 till 040-455 0618 eller dalaskog@auf.fi 
Arr: Ungas Vänner på Ålön r.f. 

Matlagningskurs och middag med myter ■ lö 6.4 kl. 16–21
Jorden ger oss föda och liv: Vi bjuder på kulinariska och mytiska smakbitar. 
Hemma hos Margo Bobrowska-Hägerstrand på Biskopsgatan. 
16–18 Matlagningkurs med rotfrukter och andra finesser. 
18 Middag 
19 Berättelser kring mat, liv och kretslopp med Mariella Lindén  
– i sällskap av Pandora, Prometeus, fru Kålhuvud och några till.
Begränsat antal platser. Förhandsanmälan före 29.3 till mhagerst@abo.fi
Pris: Midddag med myter 15 €, inkl. matkurs 20 €. Betalas på plats.
Arrangör: Sannsaga. 

Vegansk festbuffé ■ må 8.4 kl. 17.30–20.30
Fler och fler äter växtbaserad kost. Det behöver inte alls vara krångligt att bjuda en 
vegan på mat! Under en kurskväll får du prova på härliga veganrecept inför vårens 
och sommarens festligheter. Tillsammans med Tone tillreder vi en festlig buffé som 
vi sedan äter tillsammans!  
Materialkostnader: ca 20€ betalas kontant till läraren. 
Kursledare: Tone Leganger 
Plats: Dalsbruks skola 
Pris: 10 € + materialkostnader 
Anmälan: Senast 1.4 till Kimitoöns vuxeninstitut 
Arr: Kimitoöns vuxeninstitut

Saariston makuja kevättulilla ■ ke 10.4. klo 13–15
Tervetuloa mukaan Kalakoulun kotakeittiölle nauttimaan heräilevän saariston tun-
nelmasta. Tietoa alkavan kasvukauden villivihanneksista, niiden tunnistamisesta ja 
ominaisuuksista. Sään salliessa tunnelmaa luomassa myös iso keramiikan polttoon 
tarkoitettu nuotio. Tarjolla pieniä loimukalamaistiaisia. 
Paikka: Ammattiopisto Livia, Kalakouluntie 72, Kirjala, Parainen 
Järjestäjä: Luonto-ohjaajaopiskelijat. Ilmainen tapahtuma. 
Ilmoittautuminen: Facebook-tapahtuman kautta Saariston makuja kevättulilla 
Lisää infoa: Hanna Jalkanen, Hanna.Jalkanen@livia.fi, puh. 050 355 6444

Foodjam ■ lö 13.4 kl. 10–14
På foodjammet testar deltagarna tillsammans hur råvaror kan tillredas, kombineras 
och smaksättas. Foodjam är ett kreativt möte mellan yrkes- och hemmakockar, 
mathantverkare, producenter och förädlare. Alla som är intresserade av att skapa 
nya produkter av lokala råvaror är välkomna. 
Plats: Axxell, Vapparvägen 4, Pargas 
Lärare: Harriet Strandvik HS Consulting, ped.mag., ämneslärare i huslig ekonomi. 
Avgiftsfritt. 
Anmälan: margot.wikstrom@pargas.fi, 040-735 0593 senast 9.4. 
Begränsat antal platser. 
Arr: KulTa

Det dukade bordet – måltidens konst- och kulturhistoria ■ 
sö 14.4 kl. 15
Forskare och konstvetare Mia Åkerfelt berättar om matrelaterade föremål, vanor 
och förändringar i historien. 
Plats: Apoteksmuseet och gården Qwensel, Västra Strandgatan 13, Åbo. Före-
läsningen ingår i museets inträdesavgift. Museets café är öppet i samband med 
föreläsningen. 
Arr: Åbo fritidssektor

Meningen med måltiden? Om matens betydelse och hållbar 
livsmedelskonsumtion 
■ Må/Ma 15.4 kl(o) 17.30–20 
Aterian tarkoitus? Ruoan merkitys ja kestävä elintarvikekulutus
Plats: Fullmäktigesalen, Strandvägen 28, Pargas 
Paikka: Valtuustonsali, Rantatie 28, Parainen 
Avgiftsfritt/Maksuton. 
Anmälningar/Ilmoittautumiset: www.sydkusten.fi/kurser, 
lena.langbacka@sydkusten.fi, margot.wikstrom@pargas.fi 
Arr/Järj: Pargas stad, Sydkustens landskapsförbund, projekt KulTa 

Åboländska mattraditioner ■ ti 16.4 kl. 18–20
Etnolog Yrsa Lindqvist, arkivarie på SLS, inleder diskussionen om den åboländska 
matkulturen. Under kvällen bjuds det också på smakbitar av traditionella rätter. 
Plats: Pargas hembygdsmuseum Storgårdsgatan 13, Pargas 
Biljetter: 5€ vid dörren (inkluderar smakprover) 
Arr: Pargas hembygdsförening 

Intresserad av kryddväxter? ■ ti 16.4 kl. 18–21 
Lär dig känna igen färska kryddväxter som du själv kan odla på balkongen eller 
i grönsakslandet. Vi använder känsel-, doft-, smak- och luktsinnet för att känna 
igen olika örter och så får du också tips på hur och var du kan odla dem. Denna 
kurs lämpar sig även för synsvaga. Kurssi pidetään ruotsiksi, mutta kysymyksiä voi 
esittää myös suomeksi.  
Kursledare: Annika Järvinen-Wikström 
Plats: Björkboda skola 
Pris: 10 € 
Anmälan: Senast 9.4 till Kimitoöns vuxeninstitut 
Arr: Kimitoöns vuxeninstitut

Vilda ätbara växter – mat från naturen 
■ ons 17.4 kl. 18.15–19.45
Vilka är de vanligaste vilda växterna och deras dubbelgångare? Hur och när ska 
man plocka dem och hur tar man vara på skörden? Tips på hur ogräset förvandlas 
till spännande maträtter och drycker. Smakprov och recept ingår. 
Plats: Åbo arbis, Kaskisgatan 5, Åbo 
Lärare: Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare på Finlands svenska Marthaförbund 
Föreläsningsavgift: Förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €.  
Anmälan: opistopalvelut.fi/abo 
Arr: Åbo arbis och Finlands svenska Marthaförbund

 SMAKPROVER OcH EVEnEMAng 
Hönor, ägg och plastbantning på Pargasmarthornas ägg-café 
■ lö 6.4 k. 10–14
Tips, idéer och råd för den som vill plastbanta och för den som funderar på att 
skaffa hönor. Diskutera ”hemhöns” med erfarna hönsägare, pyssla med ägg och 
smaka på olika äggrätter i caféet. Både söta och salta smakbitar utlovas.  
Plats: Brinkas-stugan, ullasbrink 2, gamla malmen, Pargas 
Arr: Pargas Marthaförening

Jubileumsmiddag i Sagalundgården ■ lö 6.4 kl. 13–15
gamla husmoderskolan/Sagalundgården fyller 70 år och det firas med en jubi-
leumsmiddag för alla intresserade. Mat inspirerad av skoltiderna utlovas.  
Plats: Sagalundgården, Museivägen 7, Kimito  
Anmälan senast 31.3 till info@sagalund.fi eller per tel 050-088 0262/Fredrika 
Pris: 25€/person 
Arr: Sagalundgillet r.f 

Provsmakning av vandringsmenyer 1 
■ lö 6.4 kl. 18–20, Korpo
Testsmaka och ge feedback på Back Pockets meny för vandrare. Margot Wikström 
från projekt KulTa informerar om mat för vandrare och projektledare James Simp-
son berättar senaste nytt om vandringsleden S:t Olav Waterway.  
Plats: Back Pocket, Österretaisvägen 45, Korpo 
Brässerad oxkind med rotsellerikräm och rostade rotsaker  
eller Rostade rotsaker på bädd av örter och krispig kål serverad med pepparrots-
creme. Bakat äpple med surdegsmunk och lättrökt glass 
Pris: 24 € (1 huvudrätt+ efterrätt) 
Anmälningar senast 5.4. till nestor@backpocket.fi eller 0400-601 280 
Arr: KulTa och S:t Olav Waterway

Provsmakning av vandringsmenyer 2  
■ ti 9.4 kl. 18–20, Pargas
Testsmaka och ge feedback på fiskpaketet, en meny för vandrare. Eva Johansson 
berättar om Pensar Syd – Vad händer sen? Vi vandrar vidare, men hur och vart? 
Margot Wikström från projekt KulTa informerar om mat för vandrare och projektle-
dare James Simpson berättar senaste nytt om vandringsleden S:t Olav Waterway.  
Plats: Folkhögskolan i Pjukala, köket, Pjukalavägen 134, Pargas 
Pris: 18€ 
Anmälningar senast 7.4  till pensarsydeva@gmail.com eller 040-576 4976 
Arr: KulTa och S:t Olav Waterway

Lek med mat ■ 9.4 och 11.4
Butikslek m.m. för stora och små 
9.4 kl. 9.30–11, Bruksmuseet i Dalsbruk  
11.4 kl. 9–11, Sagalundgården i Kimito 
Öppet för alla barn med vuxen. Fritt inträde  
Arr: Sagalund/Barnkulturcentret

Matresa till Japan på ungdomsgårdarna i Pargas
nagu ungdomsgård LYAn, åk 5–9, ons 10.4 kl. 14.30–18 
Korpo ungdomsgård gluggen, åk 7–9, ons 17.4 kl. 17–20 
Pargas ungdomsgård Piug, åk 7 uppåt, to18.4kl. 16–19  
Vi lagar sushi och besöker Tokyo virtuellt, vi spelar spel och lär oss äta med pinnar. 
Välkommen till ungdomsgården för att lära dig mer om japansk kultur och 
atmosfär! 
Anmälan via ung.pargas.fi. Obs att det behövs 8 anmälda för att vi ska resa iväg.

Smoothiecykel och smaksnurra ■ to 11.4 kl.11.30–14
Kom och trampa ihop din egen smoothie på Folkhälsans smoothiecykel eller testa 
på Kocka på-smaksnurran. Ingen anmälan bara att komma, passar alla åldrar. 
Ingredienserna bjuder vi på men du får trampa själv.  
Plats: Folkhälsanhuset, Munkvikvägen 31, Pargas

Mini-närmatsmässa och Påsk-REKO ■ to 11.4 kl. 16–19
Smaka på Kimitoön och bekanta dig med lokala närmatsaktörer.  
Lokala restauranger och producenter presenterar säsongens nyheter, öppettider 
och produktutbud. Elever från åk 7 i Dalsbruks skola bjuder på smakprover tillredda 
av råvaror från öns lokala producenter. Det bjuds också på kaffe och traditio-
nell memma baserat på ett 100 år gammalt recept.
Rekoutdelning i matsalen i samband med mässan, kl. 17–18. Beställningar görs 
på förhand i Facebookgruppen ”REKO Kimitoön/Kemiönsaari”.
Plats: Dalsbruks skola, matsalen
Arr: KulTa & 4H Kimitoön 

Påskförberedelser på Kurala Bybacke ■ fre–sö 12–14.4
Välkommen in i 1950-talets påskstämning under Kurala Bybackes traditionella 
påskevenemang. I Iso-Kohmo gård förbereder husmor påsken också i köket och 
tillreder det som hör påsken till: memma, ost, apelsinkräm, påskgodis och påskäg-
gen färgas vackra med lökskal.  
Fre kl. 9–14, lö–sö kl. 11–17  
Plats: Kurala Bybacke, Jahnvägen 45, Åbo. Buss nr 2 har hållplats vid museiområdet 
Arr: Kurala bybacke 
närmare info: www.turku.fi/sv/kuralabybacke 

Brunch i fastetid och loppis ■ lö 13.4 kl. 10
Brunch och loppis till förmån för insamlingen gemensamt Ansvar. i samband med 
brunchen diskuteras fasta och fastetraditioner under ledning av Mia Bäck. 
Tid: Lördag, 13.4 kl. 10, loppiset börjar kl. 11 
Plats: Aurelia, Auragatan 18, vån 1 
Pris: Brunch 10€/person (7€/person för studerande, arbetslösa och pensionärer). 
Om du vill sälja på loppiset, anmäl dig senast 4.4.2019 kl. 15.00 per mejl: tove.
peltoniemi@evl.fi, 10€/bord. 
Arr: Åbo svenska församling 
www.abosvenskaforsamling.fi #åbosvenskaförsamling

Etnoknytkalas / Etnonyyttikestit  
■ må/ma, 22.4, kl./klo 15–17
Vi avslutar påsken och firar kulturell mångfald med traditionellt knytkalas för hela 
familjen. Ta med något ätbart och gärna musikinstrument eller något annat som 
representerar ditt andra hemland eller ditt favoritland.
Pääsiäisen jälkeiseen arkeen siirrymme viettämällä monikulttuuriset, mutta perin-
teiset koko perheen Nyyttikestit. Tuo mukanasi jotain syötävää – ja vaikka soitin, tai 
muuta mikä edustaa joko koti- tai unelmamaatasi. 
Plats: Pargas hembygdsmuseum, Storgårdsgatan 13, Pargas 
Paikka: Paraisten kotiseutumuseo, Storgårdinkatu 13, Parainen 
Anmälningar: Lena Långbacka, 044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi 
Ilmoittautumiset: Lena Långbacka, 044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi 
Arr/järj: Finlands Röda Kors/Pargas avdelning i samarbete med VårKultur 
Suomen Punainen Risti/Paraisten os  asto yhteistyössä VårKultur:n kanssa

Mathantverkare på Kimitoön ■ to 18.4 kl. 14–18

Björknäs trädgård 
Titta in i växthuset där råvaran växer och in i förädlingsköket där den blir till 
produkter. Värdparet Kinos berättar om sitt mathantverk. 
Adress: Diana och Johan Kinos, Söderlångvikvägen 120, Dragsfjärd

Från blomma till bord i Rosendalen 
Bekanta dig med binas viktiga arbete; att samla nektar för honung och samtidigt 
pollinera växterna, så att vi får bär och grönsaker. Information om honungshan-
tering och om mathantverk med honung som ingrediens samt tips om hur man 
skapar en trädgård som är ätbar och njutbar för både bin och människor. Provs-
makning av honung och möjligheter att köpa honung och produkter med honung,  
Adress: Solveig Friberg, Rosendal Östra 50 A, Kimitoön

Närboden
Köket är öppet, färskt bröd smakprover på nyheter utlovas. Kaffepannan är varm 
och vi pratar gärna mathantverk! Boden är öppen och påskpyntad. 
Adress: Kvarnbackavägen 5, Kimito 
Arr: KulTa i samarbete med Mathantverkarna i Finland rf

Besök producenter i Pargas

Bornemanns musteri, cideri och bryggeri ■ to 18.4 kl. 15–20
Besök musteriet och vårt lilla bryggeri! På musteriet berättar vi hur man pressar 
äpplen eller bär till kallpressad juice, på bryggeriet berättar vi om hur vår 
äppelcider och vårt öl tillverkas. Smakprover och presentation av Bornemanns nya 
produkter i vår bod. Påskstämningen är garanterad!
På plats är även gerard gassous coffeebike “café Latte”. Där kan man köpa underba-
ra specialkaffen från det egna kafferosteriet; latte, espresso, cappuccino etc. 
Adress: Bornemanns musteri, Tove & gunnar Bornemann, Kårlaxvägen 234, 
21610 Kirjala/Pargas, www.bornemannsmusteri.com
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Mäkelän jalanjäljissä ■ ti 16.4. klo 18–19
Opastettu kävelykierros Korppoon kirkonkylässä ”pirtukuningas” Hjalmar Mäkelän 
jalanjäljissä. Lähtö torin infotaululta 
Hinta: 5€, käteismaksu 
Järj: Saaristo-oppaat ry

LiTTERATuR OcH BERäTTELSER 
Matlagningskurs och middag med myter ■ lö 6.4 kl. 16–21
se kurser och seminarier

Högläsning för vuxna ■ ti 9.4 kl. 17–17.30
Anna Edgren läser högt ur Vivi-Ann Sjögrens matrelaterade böcker. 
Plats: Åbo huvudbibliotek, gamla biblioteksbyggnadens rotunda, första våningen, 
Slottsgatan 2, Åbo 
Arr: Åbo huvudbibliotek

Språkbadskaffe med temat mat
■ on 10.4 och 17.4 kl. 15–16.30/17.30–19  
För personer som vill öva svenska under fria former. Samvaro på svenska över en 
kopp kaffe eller te – utan läxor, kursavgift, förhandsanmälan eller närvaroplikt. 
Temat denna gång är matkultur och matminnen. 
Plats: Luckan i Åbo, Auragatan 1B 
Arr: Luckan i Åbo, abo.luckan.fi 

Bord duka dig – berättelser kring matens märkvärdiga väsen
■ to 11.4 kl. 19 
Kom och lyssna på sagor och berättelser kring mat och ätande. Ett modernt stille-
ben står uppdukat. Det kan fotograferas eller tecknas av... innan det äts upp! 
insläpp till teaterns café efter kl. 18. 
Plats: Tiljan, ÅST, Eriksgatan 13 
Biljetter: Förköp via ÅST, 12€ inkl. smakbitar. Drycker mm köps separat i caféet. 
Arr: Sannsaga, Sydkustens landskapsförbund, Åbo stads fritidssektor, studerande/ 
konstvetenskap ÅA, ÅST

Bokfrukost för föräldrar i Sarlinska skolan ■ fre 12.4 kl. 8.00
Vad läser ungdomar idag? Lyssna på boktips på riktigt bra ungdomsböcker samti-
digt som du blir bjuden på en god frukostbuffé.  
Plats: Sarlinska skolan, Pargas
Evenemanget är gratis. Hem och skola bjuder på frukost.
Arrangör: Modersmålslärarna i Sarlinska skolan i samarbete med Hem och skola
Mera information via Wilma-meddelande till föräldrar i Sarlinska skolan

Poeter och potäter ■ lö 13.4 kl. 14–19
Ett poetiskt-kulinariskt äventyr i potäternas underbara värld! Mat(glad) poesi, 
gamla kokböcker, mathistorier och matminnen. Poesi skapas utgående potäter 
och andra matvaror. Ett panelliknande kunskapsskafferi om vegeboomen och 
potatisverkstad.
Plats: Bokens hus, Slottsgatan 24, Åbo  
Deltagaravgift: 15€/5€
Anmälan till carmela Johansson senast 6.4, carmela.johansson@gmail.com 
Tas med: Potäter och matminnen
Arr: Åbolands litteraturförening, ÅLF
Mer info: www.alf.fi, facebook, Bianca gräsbeck, blonathan@hotmail.com

På picknick – Eväsretkellä: Rimjam ■ ti 16.4 kl. 9.15–10
Kom på fantasifull picknick med verser, rim och ramsor. Rimjam är en lekfull 
diktstund för barn i åldern 1– 5 år tillsammans med en vuxen. Programmet är 
tvåspråkigt och räcker ca 45 minuter. Ingen deltagaravgift. 
Tule mukaan eväsretkelle runojen polkuja pitkin. Rimjam on leikkisä ja toiminnalli-
nen runotuokio 1–5-vuotiaille aikuisen seurassa. Ohjelma on kaksikielinen ja kestää 
noin 45 minuuttia. Ei osallistumismaksua.  
Plats/Paikka: Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto, Strandvägen/Rantatie 28, 
Pargas/Parainen 
Anmälningar senast en vecka före/ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen: 
paola.fraboni@sydkusten.fi, 040-662 5964 
Arr: Sydkustens ordkonstskola, projekt Hallå, Pargas bibliotek

 MATFiLMER
Råttatouille   
■ Sö, 7.4 kl. 14 i Dalsbruk 
Plats: Bio Pony, Dalsbruk
Fritt inträde/Vapaa pääsy  
Arr/järj: Kimitoöns kommun och Finlandssvenskt filmcentrum

■ To, 18.4 kl. 9 i Åbo  
Plats: Villa Vinden, Hemmets vind, Observatoriegatan 2, Åbo
Fritt inträde/Vapaa pääsy  
Arr/järj: Villa Vinden i samarbete med VårKultur och Finlandssvenskt filmcentrum

Final straw
Textning på engelska/Tekstitys englanniksi  
Fritt inträde/Vapaa pääsy  
■ Ti 9.4 kl(o) 19.00 i Pargas
Plats: Piug, Skolmästargränd 5, Pargas 
Paikka: PUNT, Koulumestarinkatu 5, Parainen 
Arr/järj: Bio Sydväst och omställning Pargas

■ To, 18.4 After work-föreställning kl. 16.30 i Åbo 
Plats: Villa Vinden, Hemmets vind, Observatoriegatan 2, Åbo 
Caféet öppet i samband med föreställningen
Arr/järj: Villa Vinden i samarbete med VårKultur

Matfilmer på Bio Pony ■ ti 9.4 och 16.4 kl. 18 
Plats: Bio Pony, Dalsbruk 
Hämta din biomatsäck från Four C! 
Fritt inträde till filmvisningarna
Mera information om filmerna på www.kimitoon.fi
Arr: Kimitoöns kommun och Finlandssvenskt filmcentrum 

Indisk hetta i Pargas ■ to 11.4 och i Korpo to 18.4 kl. 18
Se den indiska långfilmen The Lunchbox (2013) medan du smakar på indien. 

Intian helle Paraisilla ■ to 11.4. ja Korppoossa to 18.4. klo 18
Katsomme intialaisen elokuvan The Lunchbox (2013) ja saamme samalla maistella 
intialaisia makuja.
Tid/Aika: Torsdag, 11.4 kl. 18 /Torstai, 11.4. klo 18 
Plats/Paikka: Manegen, Brunnsvägen 21, Pargas / Maneesi, Kaivotie 21, 
Parainen 
Biljetter/Liput: 22 € (inkl. film och mat) / sis. elokuvan ja ruoan 
Förköp/Ennakkomyynti: netticket.fi senast den 10.4.2019 / viimeistään 10.4. 
Arr/Järj: Pargas stad – kultur / Paraisten kaupunki, kulttuuriyksikkö
Tid/Aika: Torsdag, 18.4 kl. 18 /Torstai, 11.4. klo 18 
Plats/Paikka: Back Pocket, Österretaisvägen 45, Korpo 
Biljetter/Liput: 22 € (inkl. film och mat) / sis. elokuvan ja ruoan 
Förköp/Ennakkomyynti: netticket.fi senast den 16.4.2019/ viimeistään 16.4. 
Arr/Järj: Pargas stad – kultur / Paraisten kaupunki, kulttuuriyksikkö

 guiDningAR
Från mjölkbutiken klockan fem… ■ on 10.4 kl. 17
En guidad promenad med reflektioner kring hur man handlade mat för några 
decennier sedan. Det handlar om självhushållning, butiker och restaurangliv 
i matstaden Åbo, men också om mamseller och morseller och hur herrar för 
tvåhundra år sedan nätverkade på apotek. 
Start från universitetsgatan 34, vandringen avslutas vid gamla stortorget  
Pris: 6€/person, kontant betalning på plats 
Arr: Airi Forssell / Storyguide Åbo

När spriten flödade ■ to 11.4 kl. 18–19
guidad vandring i spritsmugglaren Hjalmar Mäkeläs fotspår i Korpo kyrkby.  
Start från torgets infotavla. 
Pris: 5€/person, kontant betalning på plats 
Arr: Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry 

Det smakar Pargas ■ 15.4 kl. 18
guidad vandring med temat mat i Pargas centrum. Vandringen avslutas i Fredrikas-
tugan, där caféet serverar produkter som omtalats under guidningen. 
Start från Runebergshuset, Runebergsstranden, Pargas 
Pris: 5€/person, kontant betalning på plats, serveringen ingår inte i priset 
Arr: Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry i samarbete med café Hallonblad 

Bin och honung på Vikbo torp ■ påsklördag, 20.4 kl. 14–18 
Välkommen på öppet hus till Vikbo torp på Mielisholm Du kan bekanta dig med 
binas liv som honungsproducenter och pollinerare, se hur en bikupa ser ut inuti, 
smaka på honung, köpa honung, prata trädgårdsodling eller kanske bara mysa 
över en kaffekopp i pop-up caféet. När kvällen skymmer tänder vi den traditionella 
påskbrasan. Adress: Norra Tået 54

 MuSiK OcH TEATER
Tango, tapas & jazz ■ lö 6.4 kl. 19
Pargas Amatörorkester och Archipelago Small Band bjuder på argentinsk tango och 
jazz. gästartist är folkmusikern Marianne Maans.  
Matglad serverar tapas i pausen. 
Plats: Manegen, Brunnsvägen 21, Pargas 
Biljetter: 30€ (inklusive tapas och program. Drycker köps separat.)  
Förhandsbokningar: amatororkesterpargas@gmail.com 
Arr: Pargas Amatörorkester 
Mera information: www.pao.sangochmusik.fi, www.facebook.com/pao1932

Lunchkonsert med Myyri & Riddo
■ må, 8.4 kl. 11.30–
■ ti 9.4 kl. 11.30–
Myyri Ruokolahti (sång) och Riddo Ridberg (piano) uppträder vid lunchtid.  
Plats: restaurang Kamu, Skräbbölevägen 2, Pargas  
Myyriddos meny består av nyare och äldre poplåtar.  
Arr: Kamu 

En liten konsert med med Myyri & Riddo ■ ti 9.4 kl. 19
nyare och äldre poplåtar med Myyri Ruokolahti (sång) och Riddo Ridberg (piano) 
Plats: restaurang Kamu, Skräbbölevägen 2, Pargas  
Restaurangens viner och mat och Myyris själfulla sångröst är en fantastisk  
kombination en tisdagkväll i april.  gratis inträde.  
Arr: Kamu 

Almqvist + Schlosser + Welin + Lukkarinen Free Swing
■ on/ke 10.4 kl. 18.30 
Free Swing är just det vad namnet lovar, svängig och frigörande kraft! 
Mattias Welin (SWE), bas och Jaska Lukkarinen (FIN), trummor är ett dynamiskt 
och svängigt komp som skapar utrymme för Karl-Martin Almqvists (SWE) saxofon 
och Axel Schlossers (gER) trumpet där allt är möjligt och ingenting förbjudet.
Förutom dessa toppmusiker kan du avnjuta en buffé med varma smörgåsar och 
toast till ett pris av 15 €
Plats: Manegen, Brunnsvägen 21, Pargas 
Biljetter: 12 €, 27 € (inkl. buffé). Förköp neticket.fi 
Arr: Korpo Jazz, Pargas stad – kultur

Free Swing on nimensä mukaisesti täynnä svengaavaa ja vapauttavaa voimaa!
Mattias Welin (SWE), basso, ja Jaska Lukkarinen (FIN), rummut, muodostavat 
dynaamisen ja svengaavan komppiryhmän, joka antaa tilaa Karl-Martin Almqvistin 
(SWE) saksofonille ja Axel Schlosserin (GER) trumpetille. Tässä seurassa kaikki on 
mahdollista eikä mikään ole kiellettyä!
Huippuesityksen lisäksi voit nauttia myös buffetin lämpimistä voileivistä ja toasteista 
15 euron hintaan.
Paikka: Maneesi, Kaivotie 21, Parainen  
Liput: 12 €/27€ (sis. buffetin). Ennakkoliput osoitteesta netticket.fi. 
Järj: Korpo Jazz, Paraisten kaupunki, kulttuuriyksikkö

VårGurka - Popsipopsi Porkkanaa ■ lö 13.4 kl.15 
Allsång för hela familjen med Multiculti Houseband: Alarik Repo, Esa Karjula och 
Ulla-Maija Söderlund. Vi sjunger gamla och nya sånger där maten har huvudrollen.  
Alla, och speciellt barnfamiljerna, är hjärtligt välkomna!  
Plats: Nagusalen, Viksvägen 7B 2.vån, Nagu  
Pris: familjebiljett 10 €, inkl. saft/te/kaffe  
Arr. Nagusalen-Nauvosali tmi

NÖD, DÖD och FALNAD GLÖD
– en monolog för två bröder av Daniela Franzell 
■ ti 16.4, on 17.4 och to 18.4 kl. 18 
Plats: Manegen, Brunnsvägen 21, i Pargas
På scen: Johan Fröberg och Riddo Ridberg 
Kvällen inleds med soppa och bröd och efter det börjar föreställningen. 
Arr: Teaterboulage  
Mer info om biljetter, pris, meny, mm: www.teaterboulage.fi

Beställ högläsning med sagor och berättelser om mat
Daghem och eftermiddagsklubbar kan beställa avgiftsfria högläsningsstunder 
med tema mat för dagarna 8–12.4. 
Sagostunden planeras och leds av barnkulturarbetare Andrea Schmidt 
Arr: Åbo fritidssektor 
Anmälningar och förfrågningar: gea_fi@suomi24.fi
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Just nu turnerar en mellanmålsworkshop för barn i 
lågstadieåldern i Åboland. Verkstaden ordnas av Åbo-
lands Ungdomsförbund och Ungmartha med målet att 
lära barn att laga hälsosamma och ekologiska mellan-
mål. Åtta av ÅUF:s medlemsföreningar har valt att 
hålla workshopen i sin förening. Först ut var Pederså 
Ungdomsförening och föreningshuset Ljungborg en 
söndag i februari.

Du behöver:
• Mycket bär
• Olika sorters mjöl
• Borddukar
• Ett föreningshus med ett rätt så välutrustat kök
• Deltagare som tycker om att laga mat
• Ledare som värnar om en hållbar livsstil
• Den mest eftertraktade och sällsynta ingrediensen: 
 TID (4 timmar)

1. Sätt på värmen 
Många föreningshus står tomma under vinterhalvåret. ÅUF 
och Ungmartha vill att föreningarna ska vara levande året 
runt, så att både husen och föreningarna mår bra. Speciellt 
på orter där det finns skolor i närheten är det lätt att få med 
deltagare, eftersom ämnet är nyttigt för alla och dessutom 
stöder processen av att bli självständig. I Ljungborg var de 
14 deltagarna speciellt glada över att få ta hem mellanmål 
som de själva hade tillrett till sin familj.

2. Dela in grupperna
Det finns massor av goda och enkla recept att använda, ex-
empelvis i Ungmarthas recepthäfte Lätt som en plätt. Häftet 
kan laddas ner och skrivas ut via ung.martha.fi. Recepten är 
enkla och klara men det lönar sig att reservera lite mera tid 
än det rekommenderade, speciellt för det som görs i grupp. 
Ett tips är att gruppera deltagarna enligt ålder och använda 
enklare recept för de yngre, till exempel bärkvarg, medan 
de äldre kan använda lite mer avancerade recept, kanske 
en varm middagssallad till hela gruppen. I Ljungborg var vi 
tre vuxna på 14 deltagare i fyra grupper och det var lagom 
för att inte skapa alltför mycket kaos, men lite kaos betyder 
bara mera skoj.

3. Ett steg i taget
De flesta barn har inte en diger erfarenhet av att laga mat. 
Då kan de bli så ivriga att de vill blanda allt på en gång 
för att se vad som händer. Du kan få kemilabbet till köket 
genom att förklara vikten av att läsa ett recept många 
gånger och verkligen gå steg för steg framåt i receptet. Ett 
tips är att täcka över följande steg i receptet. Men även om 
deltagarna är galna kemister blir slutresultatet med rätta in-
gredienser ändå oftast ätbart. Allt vi lagade i Ljungborg var 
ätbart, väldigt sött, men ätbart, och vi behövde inte slänga 
mycket mat.

4. Garnera med hållbarhet

För att inte åstadkomma stora mängder matsvinn hade vi 
uppmanat deltagarna att ta med tomma burkar för över-
bliven mat. De fick laga mellanmål till sina familjer men fick 
också ta hem det som blev över. På det sättet fick de up-
pleva hållbarhet på flera sätt: att använda inhemska råvaror 
samt att återvinna och spara rester.

Text och bild: Nicole Mattsson, ÅUF

Det går ännu att anmäla sig till följande platser för målturnén:
13.4 Skolhuset, Iniö / 27.4 Hitis / 28.4 Vesterlid, Houtskär / Mera information: www.auf.fi

Jag kommer ihåg hur min 

mamma varnade mig för 

att gå för nära mikron. 

Den kunde nämligen avge 

skadliga vågor. Det var väl

digt stressande.

 uTSTäLLningAR
Skärgårdens vilda vegemat ■ 6–22.4, Nagusalen
Skärgårdens vilda vegemat: hur man hittar, känner igen, lagar och konserverar 
vilda grönsaker, örter och salladsväxter.   
Plats: Nagusalen, Viksvägen 7, Nagu 
Inget inträde, infomaterial kan köpas för 5 €.

Mat? Ruoka? Fotografiska smakbitar –  
Valokuvallisia makupaloja ■ 6–29.4 Camera obscura
Blå salongen, Folkhälsanhuset i Pargas/Paraisten Folkhälsan-talo 
Munkviksvägen/Munkvikintie 31, Pargas/Parainen 
Arr/järj: Hans g. Hästbacka & Folkhälsan  
Mer information/Lisätietoja: Hans g. Hästbacka, 0400 381 513 
Utställningen visas i Pargas bibliotek under maj månad 

Hitta rätt i produktmärkningsdjungeln – Guide för den 
etiska konsumenten
■ Publiceras på YouTube 6.4
Producent: Omställningsgruppen/Pargas 

Vår-Mat-Kultur ■ 6–22.4 på Luckan i Åbo
Kultursmaker presenterar sig i ord och bild. 
Luckan i Åbo, Auragatan 1 B, skyltfönstret 
VårKultur 

Bokuställning på Åbo huvudbibliotek ■ 6–22.4
I gamla huvudbiblioteksbyggnaden ställs ut lockande och inspirerande kokböcker 
och andra böcker om mat. Låt dig inspireras, låna hem, laga mat, njut!

Bokutställningar på Pargas bibliotek ■ 6–22.4
Biblioteket ställer ut böcker med temat mat under VårKultur.

Mat i konsten – några nedslag i konsthistorien
Virtuell pop-up-utställning producerad av Fred Andersson, universitetslärare i 
visuella studier vid Åbo Akademi. 
Visas på olika platser under VårKultur, kan på begäran visas på specifika platser.
.

 SPEciALERBJuDAnDEn
Kelovee, Strandvägen Pargas:
Med koden VårKultur får du 10% rabatt på köp från vår nätbutik www.kelovee.fi 
under tiden 14.3-22.4.2019. i nätbutiken finns ett brett urval av kökstillbehör av 
god kvalitet. 
Koodilla VårKultur saa verkkokaupastamme www.kelovee.fi -10% alennuksen 
ajalla 14.3.–22.4.2019. Verkkokaupastamme löytyy hyvä valikoima laadukkaita 
keittiötarvikkeita sekä muuta mukavaa :)

Booklet, Strandvägen 16, Pargas
Under VårKultur säljer vi ett urval av matböcker till reapris. 
Ruokakirjoja alehintaan VårKultur-aikana. 

Kalma Tattoo, Hantverkargränd 1, Pargas
20% rabatt på alla matrelaterade tatueringar under VårKultur.

Mellanmålsturnén 
– hållbart på faten  

också efter maten

ENERGYBARS

3 dl havreflingor
1 dl speltmjöl
1 tsk bakpulver
¼ tsk salt
4 msk hampafrön eller andra inhemska frön
1 dl frystorkade bär, t.ex. hallon
2 äggvitor (ca 1 dl)
3 msk rypsolja
3 msk honung

Blanda torra ingredienser i en skål. Smula sönder bären en aning så att det blir 
små bitar. Skilj äggulor från vitor och blanda ner äggvitorna i skålen. Rör ner ryps-
olja och honung och blanda till en jämn massa. Dela massan i två delar och tryck 
ut båda delarna till två rektanglar (ca 10 x 20 cm) på en plåt med bakplåtspapper.
grädda ca 15 minuter på ugnens mellersta fals i 180 grader. Stäng av ugnen och 
ta ut plåten. Skär direkt ut ca 20 energybars med en vass kniv, akta så att du inte 
bränner dig. Sätt tillbaka plåten i ugnen med ugnsluckan lite på glänt och låt 
kakorna torka i den varma ugnen ett par timmar eller längre. Förvara dina bars i 
en glas- eller plåtburk med lock och ta med dig då du t.ex. ska på träning eller ut i 
skogen och behöver energi snabbt.
Tips! Frystorkade bär kan bytas ut mot andra inhemska torkade bär eller torkat 
äpple skuret i små bitar. För glutenfria energybars kan speltmjölet bytas ut mot en 
glutenfri mjölmix.
Receptet ger dig energybars gjorda på inhemska råvaror och utan en massa 
tillsatsämnen. Bars innehåller många nyttigheter med långsamma kolhydrater och 
kostfibrer som håller dig mätt och ger bra energi till kroppen. Hampafrön, spann-
målen samt äggvitan bidrar också med protein och rypsoljan samt hampafrön 
med ”goda” fetter som kroppen också behöver. Våra inhemska bär är rika på både 
vitaminer och fibrer och bidrar också till ett näringsrikt mellanmål. 

Receptet gjort av 
När barnen var små brukade jag all

tid använda gammal mjölk och göra 

plättar av den. En gång när sonen 

hade kompisar på besök så blev han 

sugen på plättar och frågade: 

– har vi någon gammal mjölk så att 

vi kan få plättar? Undrar just vad 

kompisarna tänkte.
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Mycket av det plastavfall som kommer ut i natu-
ren härrör sig tyvärr från ätande och drickande 
på olika sätt: engångsartiklar, sugrör, flaskor och 
burkar, plastpåsar, godispapper, snabbmats- och 
andra förpackningar. Därför känns det naturligt 
att inom VårKultur lyfta fram problematiken.

Plastkampanjen ”Plastfri skärgård” är en ge-
mensam satsning av skärgårdens olika föreningar 
och skolor. Kampanjen fick sin början i och med 
att Skärgårdscentrum Korpoström i sommar står 
som värd för den stora internationella utställnin-
gen ”Plast i havet”, www.plasticgarbageproject.org, 
som öppnar i maj.

 Skippa plastfolien och uppbevara mat i kärl 
som kan återanvändas

 Skippa plastsugrören

 Ta med matkassar och fruktpåsar hemifrån 

 Undvik att använda engångsbestick och 
–kärl

 Vi har fint kranvatten, fyll din flaska med 
det!

 Köp lokalt och fråga efter plastfria förpack-
ningar

 Undvik plast som kommer i kontakt med 
mat under värme (Stekspadar, plastför-
packningar i mikron mm)

 Släng inte fimpen i naturen

 Återvinn din plast!

 Skanna QR-koden,  
plansch med mera tips!

Pia Prost
Koordinator för Skärgårdshavets biosfärområde

PlaStfrI SkärgårD 
– MuoVIton SaarISto

Catering & 
lunchrestaurang

Industrigatan 14, Pargas
kjell@kjellskitchen.fi
040 - 567 3804
www.kjellskitchen.fi

Tällä kupongilla kahvi 
veloituksetta pullan ostajalle!
Med denna kupong kaffe gratis
vid köpet av bulle!

1kpl/asiakas • 1st/kund

Strandvägen 14 Rantatie

Strandvägen 16 Rantatie
www.archipelagodesign.fi

Bild från utställningen ”Trashure islands?”, 
skräp insamlat i Centralparken i Pargas. 
Foto: Jan Lindgård

De som handlat i Nagu eller Houtskär har kans-
ke märkt att det finns lådor med matkassar som 
man kan ”låna” och man eventuellt glömt sin 
egen? Det är ett fint initiativ, som vi hoppas får 
större spridning! Under våren kommer det att ord-
nas olika evenemang som belyser plast ur olika 
synvinklar, skolorna lyfter fram ämnet på olika sätt 
och inom Vårkultur uppmanas arrangörerna att 
undvika onödig användning av plast. 

Vi arbetar med att få fler Rinki-insamlingsstatio-
ner i skärgården, men framför allt vill vi sätta fokus 
på att minska att plasten kommer IN i skärgården. 
Vad kan man då som enskild person göra för att 
minska sin plastkonsumtion? Här är några tips! 

Plast i havet
Våra dagliga konsumtions-  och produktionsmönster har skapat ett gigantiskt plastavfallsproblem i världsha-
ven. "Plast i havet" – Out to Sea? The Plastic Garbage Project  är en turnerande miljöutställning uppbyggd och 
skapad i Schweiz, på Museum für Gestaltung i Zürich. Denna sommar står Skärgårdscentrum Korpoström på 
Korpo som värd för utställningen. "Plast i havet" presenterar på ett lättbegripligt och  imponerande sätt fakta 
om plastproblemet i världshaven. Den ges en stark lokal prägel genom en gedigen skolkampanj och genom 
att fakta från Östersjön och Skärgårdshavet kopplas till utställningen. 
"Plast i havet" är öppen från maj till september, närmare öppethållningstider på skargardscentrum.fi

Personligen föredrar jag 

definitivt pascha.

plastfriplastfri skärgårdskärgård

Undvik att använda 
engångskärl 

1

3

5

Avoid 
disposables

Vältä kertakäyttöastioita 
ja -aterimia

7

Välta keinokuituisia 
vaatteita

10 Recycle!
Kierrätä muovi!

Återvinn din plast!

Ota kotoa mukaan oma 
ostoskassi ja hedelmäpussit

Bring your 
own bag!

Ta matkasse 
och fruktpåsar 
med hemifrån 2

Täytä juomapullosi 
hanavedellä! 

Fyll din flaska med 
kranvatten

Fill your bottle 
with tap water 

4

6

s a a r i s t omuov iton plastic-free archipelago

8
Uppbevara mat i kärl 

som kan återanvändas 
Use boxes to 
store food

Säilytä ruoka 
uudelleen 
käytettävissä astioissa 

Tumppi ei kuulu 
luontoon!
Fimpen hör inte 

hemma i naturen! 
No cigarette 
butts in our sea!

9

Undvik kläder 
av syntetiska 

material 

Avoid 
synthetic 
clothes

Join the campaign!

Buy plastic-free 
cosmetics

Osta 
muovittomia 

ihonhoitotuotteita 

Köp 
plastfria hudvårds-
produkter

Buy local and 
request plastic-
free packaging 

Osta paikallista ja 
pyydä muovittomia 
pakkauksia

Köp lokalt och fråga 
efter plastfria 
förpackningar 

Kom med 
i kamjanjen!

Skärgårdshavets biosfärområde i 
samarbete med skärgårdens 
föreningar och skolor

#plastfriskärgård 
#muovitonsaaristo
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Det var det där med hungern. De var hungriga gans-
ka ofta, Anna och mormor. Sommarens rotfrukter 
räckte så länge de räckte, fågelägg fick de någon gång 
på vårkanten. Och svamp fanns det på sensommaren. 
Den här dagen tyckte Anna att livet var tungt. Lingonen 
var få och torra och något annat kunde hon inte hitta. 
Flickan gick längre och längre in i skogen och undrade 
hur de skulle klara sig över vintern.

Plötsligt stod en urgammal kvinna framför henne. En 
häxa! Anna ville förstås smyga sin väg, men den rynkiga 
gumman spände ögonen i henne så hon stod darrande 
kvar. Jag ser att du är en duktig samlare, hörde hon en 
hes röst. Och jag har märkt att du tar väl hand om din 
mormor. Du är nog inte så dum som du ser ut! Gum-
man skrattade. Kan du koka mat också? Vet du något 
om matlagning?

Anna vred sig och tänkte på barkbrödet hon hade 
bränt vid. Vad säger du om den här? Gumman räckte 
fram en glänsande kopparkittel till flickan. Du skall få 
den av mig. När du ställer den på spisen säger du ”Koka 
gryta!” Då kommer den härligaste vita välling att bubbla 
fram. Sen säger du ”Hör upp att koka gryta!” och då blir 
kitteln tom. Lägg det här noga på minnet! Och ta dig nu 
hem och se till att ni får middag! Anna neg så djupt hon 
kunde. Hon tog grytan och skyndade hem.

Titta mormor! Anna ställde grytan på spisen och sade 
”Koka gryta!”. Grytan började genast bubbla av den här-
ligaste vita välling. Mormor och Anna åt så mycket de 
orkade. När Anna sade ”Hör upp att koka gryta!” blev 
kitteln ren och fin. De ställde undan den på kökshyl-

PREMIÄR 19.9.2019

ABOSVENSKATEATER.FI
02-277 7377

MUSIKALISKT ALLKONSTVERK MED 
DANSANDE DOCKOR, HJÄLTAR, HONUNGSBIN, 

KRATTOR OCH EN MASSA LINGON.

Mat för vandraren!
Välkommen med på en kort kurs som 
ger dig beredskap att erbjuda mat 
och service åt dem som vandrar längs 
S:t Olofs sjöled. Under kursen får du 
både praktisk övning i matlagning 
och kunskaper inom prissättning, 
företagsamhet, redovisning och 
livsmedelslagstiftning. 

kursen består av två träffar i Pargas
1. Axxell: lö 23.3.2019 kl. 9–15 
2. Stadshuset ons 27.3 kl. 15–19. 
Arrangörer: Projekt KulTa och Pargas stads näringslivstjänster 
Anmälningar https://www.lyyti.in/vandrarna_vaeltajat senast 
15.3.2019
 Förfrågningar margot.wikstrom@pargas.fi

lan tills nästa dag. Nu hungrade mormor och Anna inte 
längre. 

En dag tänkte Anna att det skulle vara gott med litet 
bär till vällingen. Om hon inte hittade lingon så kanske 
tranbären var mogna. Hon gick länge och väl omkring 
i skogen. Till slut fick hon ihop några muggar bär. När 
hon kom hem var marken vit. Har det faktiskt snöat me-
dan jag var borta? undrade Anna. I nästa stund märkte 
hon att snön var alldeles varm. Det var ju välling som 
vällde ut från stugan, välling som rullade fram längs 
stigen och täckte marken. Inifrån stugan hörde hon 
mormor ropa ”Men sluta nu koka, snälla gryta!” ”Stopp, 
sa jag!” ”Sluta koka gryta!” Mormor ropade allt vad hon 
kunde hitta på. Grytan fortsatte bubbla fram den varma 
vita vällingen. Den bara kokade och kokade! 

Anna sprang in. Hon ropade ”Hör upp att koka gry-
ta!” I samma stund försvann all välling och grytan blev 
ren och fin igen. De suckade och skrattade och ställde 
undan kitteln på kökshyllan. Efter den dagen kom både 
mormor och Anna ihåg hur grytan skulle hanteras. Och 
välling, det hade de för resten av livet. ■

Kittelen full av välling
I gamla berättelser förekommer en magisk gryta, ofta förbunden med en hem-
lighetsfull kvinnogestalt i skogen. Som i den här folksagan återberättad av Mariella 
Lindén. När sparsamhet varit av nöden har den idag så föraktade vällingen drygat 
ut ingredienser och bidragit till överlevnad. Sångerskan som en gång sjöng Byssan 
Lull hoppades på att kunna koka kittelen full. Och i sagan om att koka soppa på en 
spik är det välling som blir det fina resultatet när en smart luffare lyckas lura till sig 
en handfull mjöl och en del annat.

Det finns en mängd sagor, legender, myter och andra 
berättelser kring mat. Den magiska grytan är ett exem-
pel på en folksaga, där maten spelar en viktig roll.

Det blir flera berättelser kring temat under en berät-
tarkväll på Tiljan den 11 april kl. 19.00. Förutom sagor 
och legender bjuds på ett modernt stilleben uppdukat 
av studerande som läser konstvetenskap vid Åbo Aka-
demi. Under kvällen kan konstverket fotograferas eller 
tecknas av innan det småningom äts upp.

Inträde inklusive smakbitar från stillebenet är 12 €. 
Förköp görs via ÅST. Teaterns café öppnar kl 18.00 och 
håller öppet under kvällen. Ingång från Eriksgatan 13.

Arrangörer:
Sannsaga och Sydkustens landskapsförbund i sa-
marbete med Berättarcaféet i Åbo, Fritidssektorn vid 
Åbo stad, konstvetenskap vid Åbo Akademi och Åbo 
svenska teater

 BORD DUKA DIG!
Den magiska grytan
 – folksaga återberättad av Mariella Lindén

På ett foodjam, arbetar kockar, mathantverkare, pro-
ducenter och förädlare kreativt tillsammans. Olika och 
nya smakkombinationer ser nytt ljus. Under utsatt tid, 
delas deltagarna in i små grupper som testar fram nya 
produkter och smakkombinationer. Dagen avslutas med 
provsmakning.

Målet är att stärka samarbetet i regionen mellan aktörer 
inom “matsektorn” och inspirera att testa nya smakkom-
binationer. Det är sällan man tar sig tid att experimentera 
och dela kunskaper och råvaror med varandra. Under lek-
fullt arbete föds kreativitet och möjligheter till utveckling.

VAD äR ETT FOODJAM?
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taitoaboland.fi

Nätkasse
Verkkokassi

Små väskor & 

Vem har värpt?

Kuka on muninut?
Somista Pääsiäiseen

Delta i vårens kurser
Osallistu kevään kursseille

Påskdekorationer

27.4

9.4/
 12.4

20.3

Mera info samt anmälningar
Lisätietoja ja ilmoittautuminen   

necessärer

-pussukoita 
Pikkulaukkuja & 

Strandvägen 16, Pargas |  Rantatie 16, Parainen

Gåvor för alla tillfällen och smaker!
Lahjoja jokaiseen makuun!

gullkrona.fi

Kristina Sandberg: 
Att föda ett barn
Att föda ett barn utspelar sig 1938 och 
inleder trilogin om hemmafrun Maj. Efter 
en oönskad graviditet tvingas den unga 
Maj gifta sig med den cirka tjugo år äldre 
fabrikören Tomas. Maj upplever en plötslig 
klassresa, men tillvaron är inte enkel. Den 
21-åriga Maj känner sig inte välkomnad 
i Tomas vänkrets och det ställs stora 
förväntningar på henne i köket. Maten och 
småkakorna beskrivs med noggrannhet; 
trilogin ger en varierad bild av olika årtion-
dens vardags- och festrätter.

Dinah Bucholz: Den inofficiella 
Harry Potter-kokboken
Kokböcker baserade på skönlitterära 
världar är en genre för sig. Nu kommer 
boken med recept på de läckerheter som 
förekommer i Harry Potter-böckerna. 
150 recept, bland annat sirapspaj, Mollys 
köttpaj och pumpafyllda piroger, för den 
som drömmer om en magisk måltid.

Marita Conlon-McKenna: 
Kockskola för ensamma hjärtan 
Välkryddad romantik! Alice öppnar 
kockskola i det egna hemmet, men 
eleverna kommer inte bara för att lära 
sig mat utan också för att lära sig om 
livet. Mysigt!

Lennart Hellsing: Krakel Spektakel 
köper en klubba
En bilderboksklassiker med ett sällan 
skådat godisfrossande. Krakel Spektakel 
och Britta ska köpa en polkagrisklubba i 
godiskiosken, men det slutar med att de 
köper upp hela kiosken och allt godiset för 
sina tio ören. godiset äter de naturligtvis 
upp allt på en gång.
Av Lennart Hellsing finns också versboken 
Här dansar Herr Gurka, fylld med 
goda grönsaker och frukter.

Nina George: 
Den lilla bokhandeln i Paris
En feelgood med romantik. Det lagas 
god mat i boken och dricks goda viner i 
vackra landskap. I slutet av boken finns en 
härlig receptsamling med maträtter från 
Provence. Man vill gärna själv börja prova 
recepten. Final straw 

Lösningar på våra ekonomiska, ekologiska, och sociala kri-
ser kommer från oväntade ställen. Detta visar två kulturella 
upptäcktsresande på sin resa genom Japan, Korea och USA, 
en resa som svänger upp och ner på vår uppfattning av 
mat och liv på ett enkelt och poetiskt sätt.
genom en meditativ men samtidigt fantastisk under-
sökning av gamla tankar om mat, ekologiska kopplingar, 
och personlig lycka, väver den gripande filmen samman 
insiktsfulla intervjuer och majestätiska landskap med ett 
eklektiskt soundtrack. 
De deltagande odlarna, kockarna och lärarna visar 
tillsammans en briljant och samtidigt galet enkel väg 
till hållbarhet och välmående för människa och miljö, 
med Masanobu Fukuokas nyskapande bok ”One straw 
revolution” som utgångspunkt.
Final straw är en film som lämnar dej inspirerad, lyckligare, 
och kanske tom motiverad att själv göra några ändringar 
i din livsstil.
PIUG, Pargas: ti 9.4 kl. 19.00 
Villa Vinden, Åbo: to 18.4 kl. 16.30

The Lunchbox, i regi av Ritesh Batra, berättar om 
matlådesystemet, dabbawala, i storstaden Bombay. 
Ursprungligen skulle Batra göra en dokumentär om just 
dabbawala då han fick iden till filmen som skulle bli hans 
långsfilmsdebut.
I filmen leder en förväxlad matlåda till att den ensamma 
änklingen Saajan Fernandes kommer i konatkt med hem-
mafrun Ila. De börjar brevväxla genom matlådan.
Se filmen medan du äter indiska smakbitar!

Manegen, Pargas: ti 11.4 kl. 18.00 
Back Pocket, Korpo: to 18.4 kl. 18.00

Joanne Harris: Choklad
En ljuvlig roman för chokladälskaren, 
en riktig feelgood som ju också finns 
som film. Vianne och hennes dotter 
Anouk förändrar livet för alla i den 
sömniga franska byn med sina fan-
tastiskt goda chokladrätter. Dramatik 
ingår så klart då frestelser och sinnliga 
begär inte ses på med blida ögon av 
prästerskapet. Mera choklad finns i

BÖCKER MED MAT
Personalen vid biblioteken i Pargas
 tipsar om sina bästa romaner 
där maten spelar en stor roll.

Mera boktips får du på biblioteken, 
som ordnar bokutställningar med 
temat mat under VårKultur. 

Tipsen finns också samlade 
i nätbiblioteket, 
www.blanka.fi.
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”Mitt kylskåp har många postkort och magneter på sig. Om jag 
skulle öppna mitt kylskåp nu skulle jag se kladdkaka, för jag hade 
födelsedag igår. Jag skulle vilja se sushi i mitt kylskåp om jag var 
hungrig. Det som jag oftast tar ut ur kylskåpet är saft. Choklad-
kaka är det mest sällsynta. Min lillebror lägger chilisåsen med 
jogurtarna fast den borde vara med mjölken.” (Ellen, åk 6)

”Högst upp finns mjölkprodukter, sen kommer vätskor, sen 
pålägg, sen matrester, sen sylt, sen växter, sen pappas öl. I dörren 
finns saker som t.ex. ketchup. Det borde vara mer tårta i kylen.” 
(Erica, åk 5)

”Mitt kylskåp är vitt och fullt med 
magneter. Det första jag ser är 
en hög med mat. Vi har det 
alltid fullt och stökigt, men 
kaka finns det inte så ofta. 
Jag önskar att det finns 
Nutella som jag kan sätta 
på brödet. Jogurten borde 
vara i dörren men den 
är oftast i hyllan.” (Lilja, 
åk 3)

Jaa ruokailukokemuksiasi ja 
-muistojasi!

Ruoka herättää monia tunteita, muistoja ja aja-
tuksia. Mitä muistoja esimerkiksi kaurapuuro 
tai mämmi herättävät sinussa? Mistä päästä 
banaanin kuorinta tulisi aloittaa? Syötkö voilei-
pää juuston sekä kinkun kanssa, ja kumpi tulee 
ensin? Onko sallittua laittaa marmeladia voilei-
vän päälle? Kouluruoka herättää myös erilaisia 
keskusteluja.

VårKultur-tapahtuman aikana keräämme 
ajatuksia ja muistoja ruoasta. Haluamme kuul-
la juuri sinun muistoja ja ajatuksia ruoasta, po-
sitiivisia sekä negatiivisia. Voit kertoa, mikä on 
suosikki- tai inhokkiruokaasi. Voit kertoa meil-
le, mikä on mielestäsi nykypäivän tärkein ateria 
ja syötkö mieluimmin kotiruokaa vai kaupan 
valmisaterioita?  Ehkä sinulla on vahva muisto 
ensimmäisestä ravintolavierailustasi tai ensim-
mäisestä kerrasta, kun söit jotakin erityistä ja 
minkä kokemuksen haluaisit jakaa meille sekä 
muille? Voit kertoa meille muistojasi mäm-
mistä sekä muista pääsiäisherkuista, arki- sekä 
juhla-aterioiden eroista tai siitä, mitä syöt viettä-
essäsi rentouttavia koti-iltoja television ääressä.

Yleensä ryhmäkeskusteluissa erilaiset muis-
tot palautuvat mieleesi. Voit keskustella ruoas-
ta ja ruokakulttuurista ystäviesi, sukulaistesi ja 
kollegoidesi kanssa mökillä, kaupassa ja lou-
nasravintoloissa. Kysy myös, mitä vanhainko-
din asukkaat, päiväkodin lapset ja opiskelijat 
ajattelevat kyseistä aiheesta? Voit käyttää alla 
olevia kysymyksiä apuna aloittaessasi ruokaan 
liittyviä keskusteluja. Tuoksut toimivat myös oi-
vallisesti keskustelun aloitteina. Mitä ajatuksia 
tuoksut herättävät sinussa?

Voit lähettää tarinasi meille postitse, sähkö-
postitse tai täyttää lomakkeen osoitteessa www.
varkultur.fi. Ilmoitathan yhteydenotossa ikäsi 
ja asuinpaikkasi. Arvomme ihanan palkinnon 
kaikkien vastauksien antajien kesken, joten 
muista myös ilmoittaa yhteystietosi, jos haluat 
olla mukana arvonnassa. Julkaisemme myös 
joitakin saamiamme vastauksia nimettömänä 
sosiaalisessa mediassa Vårkultur- tapahtuman 
aikana. Saatamme myös myöhemmin julkaista 
joitakin saamiamme tarinoita ja ajatuksia myös 
kirjallisesti. Jos jaat jonkun toisen henkilön 
muistoja, muista kysyä heiltä sopiiko se heille, 
että heidän tarinansa julkaistaan.  ■

Dela med dig av dina 
matupplevelser och minnen!

Mat väcker känslor, minnen och tankar. Vilka 
tankar väcker till exempel havregrynsgröt eller 
memma? I vilken ända ska man börja skala 
bananen? Är det ok med både ost och korv på 
smörgåsen och vilkendera ska i så fall vara 
under? Kan man sätta marmelad på ostsmör-
gåsen? Att säga ordet ”skolmat” är också ett bra 
sätt att få igång en diskussion.

Under VårKultur samlar vi in tankar och 
minnen om mat. Vi vill höra om just dina upp-
levelser, minnen och tankar, positiva och ne-
gativa! Du kan berätta om din favoriträtt eller 
om vad du definitivt inte äter. Vi hör gärna din 
åsikt om dagens viktigaste måltid eller om du 
föredrar hemlagat eller fabrikstillverkat. Kans-
ke du har något starkt matminne av ditt första 
restaurangbesök eller första gången du åt något 
speciellt, som du vill dela med dig? Du kan sk-
riva om memma och annan påskmat, om var-
dag och fest eller t.ex. om vad du äter när du vill 
”mysa” framför TV:n.

I grupp väcks minnen. Passa på att prata mat 
och matkultur med släkt och vänner, med kol-
legerna på kafferasten, på stugan, i butiken, på 
lunchrestaurangen. Fråga och intervjua andra: 
Vad tänker boende inom äldreomsorgen, barn 
i dagis och skola, studerande som ska leva på 
studiebidrag och -lån? För att få inspiration 
kan du använda frågorna nedan men du kan 
också fabulera fritt. Dofter fungerar också bra 
som inspiration. Vilka dofter får det att vattnas 
i munnen på dig? 

Du kan skicka in dina berättelser per post, 
per e-post, eller fylla i vårt formulär på www.
varkultur.fi. Meddela din (eller informantens) 
ålder och var du bor. Bland alla inskickade svar 
lottar vi ut matrelaterade priser. Kom ihåg att 
uppge kontaktuppgifter om du vill vara med i 
utlottningen. Vi publicerar en del av tankarna 
anonymt på sociala medier under VårKultur, 
eventuellt kom-
mer vi också att 
ge ut dem i skrift 
i ett senare ske-
de. Om du delar 
någon annans 
minnen så kom 
ihåg att fråga om 
det är okej att 
publicera dem! ■
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Hur ser ditt kylskåp ut på utsidan? Vad ser du när du 
öppnar det? Vad vill du hitta i det? Är det något som 
alltid är på fel plats?
Ordkonstskolans elever funderade på kylskåp under 
ledning av ordkonstläraren Paola Fraboni. Här är nå-
gra av deras tankar:
”Det är grått och har magneter på. Vi har mycket mjölk men jag 
hittar aldrig osten. Jag vill hitta gräddkaka.” (Ava)

”Det första jag ser är smör. Jag önskar att det finns kladdkaka. 
Allting är huller om buller och det finns jättesällan Nutella.” 
(Emma, 11 år)

”Mjölk! Vi har massor av mjölk. Vill ha Coca Cola och Nutella! 
Pizzan är på fel plats.” (Erin, 10 år)

”Mitt kylskåp är vitt med ett silverfärgat handtag och har magne-
ter från olika länder. Det första jag ser när jag öppnar kylskåpet 
är massor med mat, som mjölk. Om jag är hungrig vill jag hitta 
något gott. Så att jag blir mätt. Oftast tar jag ut mjölk. Det finns 
alltför sällan jordgubbar.” (Rebecca, 11 år)

Sydkustens ordkonstskola funderar på kylskåp

Sydkustens ordkonstskola erbjuder 
ordverkstäder och grundläggande kons-

tundervisning i ordkonst för barn i 
åk 1–9. Ordkonstskolan skapar också olika 
undervisningsprojekt i skolor och daghem 

samt utarbetar pedagogiska material. 
Läs mera om verksamheten på 

www.ordkonst.fi.

Jag kommer ihåg färdig

lagade smörgåsar, speciellt 

med ägg och anjovis. 

De brukade serveras på 

begravningar.

Dela minnen och kylskåpsbilder
– matrelaterade priser lottas ut

Öppna ditt kylskåp!
Hur ser det ut när du öppnar kylskåpsdörren på jobbet, på stugan, eller hemma, på 
måndagsmorgonen, inför festen? VårKultur efterlyser bilder av kylskåp i Åboland! Ladda 
upp bilderna på Instagram #varkultur, #åboländskakylskåp eller skicka dem till Sydkusten 
(adress nedan).

Dela med dig av dina matupplevelser och -minnen!
Under VårKultur samlar vi också in tankar och minnen om mat. Du kan dela dina berättelser 
per post, per e-post, eller fylla i vårt formulär på www.varkultur.fi.

 Meddela din (eller informantens) ålder och var du bor.

Skicka dina bilder eller berättelser senast 30.4 till:
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund, Strandvägen 24, 21600 Pargas
lena.langbacka@sydkusten.fi

Vi publicerar bilder och berättelser anonymt på www.varkultur.fi och på våra sociala 
medier. Bland alla inskickade bilder och berättelser lottar vi ut matrelaterade priser. 
Kom ihåg att uppge kontaktuppgifter om du vill vara med i utlottningen. 
Vinnarna kontaktas personligen i början av maj.


