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Mad og jazz
Med fokus
på det lokale
Nu rykker markedslivet igen ind i Ærøskøbing med sit mylder
af boder og borde, hvor der falbydes næsten alt tænkeligt –
meget af det fremstillet rundt om på øen.
En række lørdage i løbet af sommeren vil torvet blive et sandt eldorado
af gode tilbud og lækre sager.
Der er også allerede her et udvalg af gode marmelader, saft og andre ting,
som kan spises eller drikkes. Vi kommer jo netop ikke uden om,
at vores lokale fødevarer er en afgørende ting ved livet her på øen.
Lørdag den 3. august gør vi Ærøskøbing til ét stort fødevaremarked,
hvor vi inviterer alle, som laver et eller andet med fødevarer,
til at være med på den ene eller anden måde.
Den 29. juni 2019

Det tegner allerede nu til, at der kommer rigtig mange med deres sager,
og det vil helt sikkert blive en god dag for de ærøske specialiteter –
samtidig med, at byen svinger til jazzfestivalen.
Vi kontakter jer for at bede jer støtte og bakke op om denne dag.
Du kan også følge os her: http://ærøfødevarenetværk.dk

Vi beder jer overveje, hvordan I kan vise jeres kunder, at I støtter dette arbejde
og de handlende ude på torvet. Hvordan vil I være en del af denne dag?
Vi har nogle fyrtårne, når vi snakker om lokale fødevarer. Og vi har flere mindre.
Denne dag vil vi vise, hvor mange vi egentlig er.
Og dagen skal være med til sætte fokus på, hvordan vi bliver flere,
som fremstiller de lokale produkter – og flere, som bruger dem.
Du er velkommen til at kontakte os for en snak:
Cæcilie Siø Jensen – 52 39 59 35,
Vibeke Boeslund – 61 75 75 71 eller
Alex Suszkiewicz – 51 76 53 70

Venlig hilsen
Bestyrelsen

madogjazz@gmail.com
Bestyrelse:
Formand:
Alex Suszkiewicz
63 52 70 63 – 51 76 53 70
suszkiewicz@alotria.net
Kasserer:
Egon Jensen
27 83 68 26
mail@fruensvilje.eu
Ole Baundal
60 17 69 09
staldroar@hotmail.com
Vibeke Boeslund
61 75 75 71
vibeke.boeslund@gmail.com

Et samarbejd

e med

Cæcilie Siø Jensen
52 39 59 35
caecilie.jensen@gmail.com
Anne Kruse
40 54 14 42
groentkonen@gmail.com

