
 

Maria Österåker på Westerby Gård, 29-30.9.2012 

När man ber Maria berätta om sig själv låter det så här: -Om 

någon för tre år sedan skulle ha berättat för mig, att jag om 

några år skulle vara ägare till sex får, en tredjedels balmaskin 

och en gammal hösprätt skulle jag ha skrattat mig halvt 

fördärvad. Jag? Den bekväma, karriärsugna 

småbarnsmamman? Så livet kan bli. Idag jobbar Maria som 

föreläsare och författare. För tillfället är hon högaktuell med 

senaste boken Lev mer på mindre. En bok om självförsörjning 

för nybörjare och om att hitta sig själv. Det här är boken det 

talas om både i Finland och Sverige. I bagaget har Maria även 

böcker som Ta betalt!, Kvinnor och kakor längs Kyro älv och 

Att våga. 

Om boken: 

’Lev mer på mindre’ är en bok om livet. Livet på landet, landet 

på jorden, jorden i landet.  Maten på bordet, djuren i hagen, 

djuren på bordet och maten i magen. 

En dag vaknade vi upp och märkte att världen basunerade ut 

budskap om miljömedvetenhet, hållbarhet, ekologi och hela 

grejen med att klara sig själv. Saker som med tanke på vårt 

österbottniska arv borde sitta i vår ryggmärg. Förfärat märker vi 

att så inte är fallet.  Vi vet inte hur vi bakar vårt eget bröd, odlar 

våra egna morötter, matar våra egna hönor eller kokar vår egen 

pastasås. Allt för länge har vi förlitat oss på att någon annan tar 

hand om allt det här och vi känner att vi inte längre har kontroll 

över vad vi äter eller hur vi påverkar världen. Precis där och då 

bestämmer vi oss för att börja leva mera medvetet och resultatet 

av vår resa har du i din hand. 

Boken Lev mer på mindre vill ge dig en bok full av recept, 

inspiration och praktiska tips kring matlagning, trädgårdsodling 

och liv för både djur och människa.  En bok fylld med det äkta 

och det glädjefyllda. En sommar när livet är som bäst. 

På närmatsmarknaden presenterar Maria Österåker Projekt 

Självförsörjning och berättar om sina erfarenheter av Slow Life, 

dvs. om att tänka tid i stället för pengar. 

Lör 29.9 kl. 15.45 och sön 30.9 kl. 11. 

 

Kontaktperson för program och media: 

Mona Salama, 050 566 5997, mona@monzamarketing.fi  
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