
 

 

 

Är du intresserad av att visa upp sig och sina produkter under ekoeventet  

Dinner in the field den 23 september , Solmarka gård? 

Dinner in the field hålls nu för andra året i rad  och arrangeras i samverkan med Ekologiska 

lantbrukarna och Organic Sweden som en del i den nationella kampanjen Eko-september. Syftet med 

kampanjen är att uppmärksamma Sveriges ekologiska livsmedelsproducenter samt öka kunskapen 

om och efterfrågan på ekologiska produkter för att i slutändan nå nationella, europeiska och globala 

mål för ekologisk produktion till 2030. 

De stora målgrupperna för dagen är beslutsfattare och politiker, kostchefer och kockar inom de 

offentliga köken   

I år planerar vi att växla upp evenemanget. Utöver en tre-rätters ekomeny samt en rad intressanta 

och kunskapslyftande föreläsningar önskar vi som avslut på dagen arrangera en utställning där några 

av länets ekoproducenter deltar och där mingel och kontakt möjliggörs mellan producenter och 

gäster. 

I skrivande stund planerar vi att hålla det totala deltagarantalet till 50 personer och tänker oss att 10 

av dem är producenter som ställer ut. 

Är du intresserad av att delta? 

Vi ordnar med bord, och du tar med tryckmaterial och produkter som du vill visa upp.  

Detta är en möjlighet att visa upp sig och sin ekoverksamhet samt skapa kontakter och självklart får 

du kostnadsfritt delta i hela dagens program! 

Denna inbjudan skickas till ett 30-tal ekoproducenter men tyvärr på grund av Coronapandemin så har 

vi beslutat att begränsa antalet utställare till 10 stycken. För att få en variation bland utställarna 

förbehåller vi oss rätten att välja denna gången, men vi hoppas och önskar att detta tillfälle endast är 

ett avstamp och att vi till nästa år kan tänka större i det vi arrangerar. 

Då du kanske flera ekologiska produkter- låt oss veta vilken eller vilka produkter som du vill  

presentera så att vi  kan få till en bredd på det sortiment som visas upp 

Varmt välkommen med din intresseanmälan som vi behöver få senast Måndagen 21 juni till: 

Cecilia Kilbride, cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se eller 010 223 85 14 

Läs mer om Dinner in the Field i bifogat program - Vi hoppas att höra från dig! 
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