Välkommen på Hållbar Lunch i Malmö den 11 oktober!
Hållbar Lunch är en informell mötesplats för alla som är intresserade av
hållbarhetsfrågor och god mat i kombination. Häng med!
Nyfiken på hållbarhet/miljöfrågor och intresserad av att utbyta tankar med andra som
har ett intresse för hållbarhetsfrågor? Då är du varmt välkommen till Hållbar Lunch.
Efter förra träffen på Rå Epok i Lund, är det nu dags för en Hållbar Lunch i Malmö. Denna
gång ses vi på Café Smak & Tanke, en avslappnande oas i närheten av Värnhem.
Datum och tid:
Plats:
Hemsida:
Maten:

Måndag den 11:e oktober 2010, kl 1200
Café Smak & Tanke, Korsgatan 2, Malmö
www.smakochtanke.se
Potatis- och purjolökssoppa smaksatt med citron, kummin
och creme fraiche. Till det hembakad bulle med hemgjord
hummus och marinerade grönsaker. Pris 72 kr

Denna gång har vi stället helt för oss själva. Katarina, som normalt håller stängt
måndagar, öppnar upp Smak & Tanke bara för oss, och kommer då att berätta lite om
hur det är att bedriva verksamhet i ett område som Värnhem, en stadsdel där
tjänstemän blandas med hemlösa, arbetslösa, pensionärer, invandrare, kvinnor i päls,
barnfamiljer, konstnärer m fl. Med andra ord ett spännande område! Det för oss också
in på vem KRAV, eko/reko, fairtrade etc är till för? Är det blott en trend för människor
med mycket pengar? Vilka av de som vistas kring Värnhem är intresserade av ekologi
och hållbarhet? Och för de som inte är intresserade, kan man smyga in hållbarhet ändå?
Vi emotser din anmälan senast onsdag den 6:e oktober. Max 15 platser, först till kvarn!
Anmälan till: christian.altenius@gmail.com alt elin.dalaryd@tem.lu.se
Hållbar Lunch utvecklas spontant allt eftersom luncherna fortskrider. Har man en idé
kring upplägg eller tips på en trevlig restaurang, kontakta oss då gärna.
Har du inte möjlighet att närvara vid detta tillfälle kommer nästa hållbara lunch att
hållas i Lund lite senare under hösten.
Initiativtagare till Hållbar Lunch är CityPolarna.se (Malmö) och Stiftelsen TEM (Lund).
Väl mött på Hållbar Lunch i Malmö den 11:e oktober!
CityPolarna.se och Stiftelsen TEM

