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Smaka på Västnyland 29-30 september i Ingå 

Den tredje upplagan av Slow Food Västnylands närmatsmarknad Smaka på Västnyland 
arrangeras 29-30 september klockan 10-17. 

I år samlas närmatsproducenter, restauranger och andra mataktörer från Västra Nylands 
elva kommuner på Westerby Gård i Ingå. De två tidigare marknaderna har lockat tusentals 
besökare, och man är även i år beredd att ta emot ett stort antal närmatsvänner. Med på 
marknaden är ca sextio producenter och försäljare, bland annat fiskare, bagerier, 
köttproducenter, trädgårdsodlare, ekogårdar och mathantverkare samt också lokala caféer 
och restauranger. Alla produkter som säljs på marknaden är antingen odlade eller 
förädlare i Västra Nyland, berättar Slow Food Västnylands ordförande Diana Lindholm. 
Det här är ett kriterium som utmärker vår marknad, och som fått positiv respons från våra 
utställare och besökare. Marknaden är ett utmärkt tillfälle att handla ren och 
närproducerad mat direkt från producenterna och det lönar sig att ta med kontanter och 
fylla sina matförråd, tipsar Lindholm.  

Förutom matförsäljning bjuder marknaden på ett mångsidigt program om temat närmat. 
Yle Västnylands chef Patrik Rosström är moderator för diskussionen om den offentliga 
måltiden, där bland annat representanter för kommunerna Sjundeå, Kyrkslätt och 
Raseborg deltar. Mikael Ingberg leder debatten om distributionen av närmat, där bland 
annat representanter för närproducenter och handeln diskuterar distributionskedjans 
utmaningar.  

Marthaförbundet är på plats och delar ut det splitternya recepthäftet Inhemska spannmål 
och tipsar gärna om matlagning. Maria Österåker, som är aktuell med sin bok Lev mer på 
mindre berättar om Slow life och projekt Självförsörjning. Matskribenten Manne Stenros 
berättar om smakresor i Nyland och signerar sin bok Nyland à la Carte.  

Nytt för i år är MatArenan, där det västnyländska köket presenteras med 
matdemonstrationer och smakprov. MatArenan bjuder bland annat på tillredning av fårkött, 
inhemsk fisk och olika vegetariska rätter. Eftersom Ingå är berömd för sin potatisgröt, finns 
också gröten med på ett hörn.  

Biltrafiken styrs till Ingå centrum, där parkeringen är gratis på särskilt utmärkta platser. 
Från Ingå är det non-stop buss- och taxibåttransport till marknadsområdet, resan tar ca 15 
minuter och kostar 5 euro tur-retur.  

www.slowfoodvastnyland.org 
facebook.com/smakapavastnyland 
 

Information: 
Slow Foord Västnyland, ordförande Diana Lindholm, 0500 776 156, diana@backers.fi 
Projektkoordinator: Mona Salama, 050 566 5997, mona@monzamarkering.fi 

http://www.slowfoodvastnyland.org/
mailto:mona@monzamarkering.fi

