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■  E V E N E M A N G  ■

S LOW F O O D, T E R R A MA D R E O C H E L D R I M N E R

Slow Food är en världsomspännande medlemsorganisation där 
matkultur i vid bemärkelse står i centrum. Gott, rent och rättvist 
är rörelsens tre ledord. I dag finns rörelsen i 160 länder.

Slow Food-rörelsen grundades i Italien 1986, som en motkraft 
till snabbmatsindustrin. Initiativtagare var journalisten och 
debattören Carlo Petrini, vars passion och visioner för lokal, 
hållbar och traditionell mat under de senaste trettio åren har 
spridits över världen och gjort honom mycket inflytelserik. 

I Sverige bildades Slow Food 1991 som det första internatio-
nella Slow Food-sätet utanför Italien.

Terra Madre Nordic är Slow Food-rörelsens nätverk av småska-
liga jordbrukare, odlare, mathantverkare, kockar, aktivister och 
akademiker i de nordiska länderna. Nätverket arbetar för att 
uppmärksamma och stötta småskaliga matproducenter. 

Terra Madre-nätverk finns över hela världen. Vartannat år sam-
las de till ett stort evenemang i Turin i Italien. Terra Madre Nord-
ic planerar också att ordna evenemang i något av de nordiska 
länderna vart annat år.

Eldrimner har länge inspirerats av Slow Food, och organisatio-
nerna kan ses som systerorganisationer som båda arbetar för 
det hantverksmässiga i livsmedelsproduktionen. År 2017 utsågs 
Slow Foods grundare Carlo Petrini till ambassadör för Eldrim-
ner. På det första Terra Madre Nordic i Köpenhamn i april 2018 
var Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell en av invignings-
talarna.

Slow Food i Sverige: slowfood.com/nazioni-condotte/sweden .

TERRA 
MADRE
NORDIC
SISTA HELGEN I APRIL MYLLRADE KULLERSTENSGRÄNDERNA 
I KVARTERET KØDBYEN I KÖPENHAMN AV MATINTRESSERA-
DE. HÄR MÖTTE MATHANTVERKARE, KOCKAR OCH AKTIVIS-
TER I OLIKA ÅLDRAR INTRESSERADE KONSUMENTER BLAND 
OSTAR FRÅN SMÅSKALIGA MEJERIER, ÄPPELMUST GJORD PÅ 
LOKAL FRUKT, MIKROBRYGD ÖL, INLAGD MÖRT, MJÖL MALT 
PÅ LANTSORTER OCH LUFTTORKAT KÖTT AV DJUR FRÅN 
EGNA GÅRDAR. EVENEMANGET VAR SLOW FOOD-RÖRELSENS 
FÖRSTA TERRA MADRE NORDIC, SOM MED HJÄLP AV SAMAR-
BETE OCH KUNSKAPSUTBYTE STRÄVAR EFTER ATT STÄRKA 
DEN NORDISKA MATENS  STATUS.

TEXT Annelie Lanner ■ FOTO Stéphane Lombard

Köpenhamn blev platsen för det första Terra Madre 
Nordic i april 2018. Slow Food-rörelsen var hu-
vudansvarig för evenemanget som under ett veck-
oslut samlade runt 300 mathantverkare, jordbru-
kare, kockar, aktivister och akademiker från hela 
Norden i Köpenhamn. På matmarknaden fanns 
80 företag och producenter från de olika länderna. 

Dessutom hölls seminarier och diskussioner om allt från matsvinn, 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet till fiskemetoder och ur-
ban odling. Uppskattningsvis   5 000 personer besökte matmarkna-
den. De hade möjlighet att smaka på allt från den isländska mejeri-
produkten skyr till samisk gurpi och suovas. Intresset för de samiska 
produkterna var enormt.

– Jag hade kunnat prata hur länge som helst, konstaterade An-
dreas Lidström från Lapplandsvilt.

Övriga svenska mathantverkare som var på plats var Bjärhus 
gårdsbutik, Hallongården, Fristorps Gård, Svedjan Ost och Ådala 
gård.  

Evenemanget hölls i det gamla slakthusområdet, Kødbyen, i cen-
trala Köpenhamn. Området var på 1800-talet en plats för kreaturs-
marknader. Än i dag är det ett nav för livsmedelsindustrin som också 
lockar många yngre matintresserade, eftersom mikrobryggerier, sur-
degspizzerior, slakteributiker och fiskhandlare etablerat sig där.

En av invigningstalarna på Terra Madre Nordic-premiären var 
Eldrimners Bodil Cornell. Hon ser ett tydligt systerskap mellan Slow 
Food och Eldrimner.

– Eldrimners vision att öka antalet mathantverkare som med sin 
kunskap kan skapa unika produkter med rik smak, hög kvalitet och 
tydlig identitet stämmer överens med Slow Foods vision om bra, ren 
och rättvis mat för alla, sa Bodil i sitt tal.

MÅLET MED TERRA MADRE NORDIC i Köpenhamn var att visa 
upp stoltheten över vår nordiska mat, blåsa liv i samtalet om hållbar 
matproduktion i Norden samt öka fokuset på traditionell hantverks-
kunskap. Evenemanget finansierades huvudsakligen av Slow Food, 
men Nordiska ministerrådet bidrog också med pengar. Ministerrå-
det har länge arbetat med att främja den nordiska maten. År 2004 
skrev tolv nordiska kockar ett manifest för den nya nordiska maten, 
som då definierades som tillredd med omsorg och med fokus på 
smak och mångfald, bortglömda sorter och raser, gamla tillagnings-
metoder och nya idéer. Ett år senare tog Nordiska ministerrådet vid 
och förde upp maten på den politiska agendan. 

Slow Food-rörelsen arbetar nu för att det ska kunna bli ett Terra 
Madre Nordic vartannat år i något av de nordiska länderna, precis 
som det ursprungliga Terra Madre som hålls vartannat år i Italien. 
Johan Dal, som var projektledare för evenemanget är mycket nöjd.

– Det är fantastiskt när olika människor träfffas och börjar 
samtala, när nya relationer skapas och gamla återupptas. Det tror jag 
är startskottet för ett utökat nordiskt samarbete, säger Johan Dal. //

Johan Dal


