Nyhedsbrev #52

august 2019 1/2

Kom og hør Mette fortælle

www.Strynoefrugthave.dk

Æblesæsonen står for døren. Vi skal plukke æbler
– og mange af os skal have lavet most af dem.
Tirsdag den 20. august kan vi få rigtig god inspiration til vort arbejde med æblerne.
Vi får besøg af Mette Meldgaard, som driver en økologisk frugthave på Strynø.
Mette laver »måltidsmoste« som hun sælger til de bedste restauranter.

https://www.youtube.com/watch?v=ozYpdF4s0TU

StrynØfrugthave er en økologisk frugtplantage med et stort udvalg af gamle og
nye æblesorter. Der dyrkes også pærer, blommer, kirsebær, abrikoser, hasselnødder,
kvæder, blåbær, efterårshindbær, solbær og ribs, men disse i mindre mængder.
Målet er, at arbejde med udvalget af sorter og dyrkningen, så smagen og diversiteten
kommer i højsædet. Både for den friske frugt og for mosten.
Der dyrkes gamle sorter, der er ved at gå i glemmebogen og ny sorter, som ud over
deres egnethed til økologisk dyrkning også rummer smagskvaliteter, som værdsættes
af den moderne forbruger.
Økologisk og helt usprøjtet dyrkning er basis for at udvikle smagen. Et fantastisk
klima knyttet til placeringen på Strynø med mange solskinstimer, nærhed til vandet
og en lang mild modningssæson sætter sit aftryk af stedet i smagen og endeligt er
meget håndarbejde gennem beskæring, frugtudtynding og plukning vigtigt for at få
det bedste i frugterne frem.
Kom og hør Mette tirsdag den 20. august kl. 19 på Ærø Friskole.
Mødet er arrangeret af den økologiske interessegruppe under Ærø Fødevarenetværk.

Den 10. august 2019
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
Cæcilie Siø Jensen
52 39 59 35
caecilie.jensen@gmail.com
Anne Kruse
40 54 14 42
groentkonen@gmail.com
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Transporttrailer

Tak
– – – og vi vil også
benytte lejligheden
til at takke for hjælpen
ved vort vellykkede marked
i Ærøskøbing!
Tak til stadeholdere!
Tak for besøget til alle dem,
som kom forbi!
Tak for støtten fra Ærø Handelsstandsforening,
Ærø Jazzfestival
og den øvrige by!

Vi benytter lejligheden til at gøre opmærksom på,
at medlemmer af Ærø Fødevarenetværk
kan leje denne trailer til transport af får
(og andre mindre dyr) for 50,- kr. pr. transport.

Ærø Fødevarenetværk
Bestyrelsen

Man reserverer den ved en mail eller et telefonopkald:
Alex Suszkiewicz
51 76 53 70
suszkiewicz@alotria.net
Ring også gerne for flere oplysninger.
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Følg os også her:
http://ærøfødevarenetværk.dk
https://www.facebook.com/groups/1682748048414598/

Julemarked i Ærøskøbing
Og så lige til kalenderen: Ærøskøbing Handelsstandsforening meddeler,
at årets julemarked finder sted over tre lørdage: den 23. og 30. november
samt den 7. december. Hver dag kl. 10-17.
Og det vender vi tilbage til senere – – –
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Tak!

