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Köp av bonden-dagen 15.9.2018 uppmärksammar
matproduktionen runt om i Finland
Den nationella Köp av bonden!-dagen som firas för tredje gången lyfter fram matens producenter. På
landsbygden och i hemträdgårdar bekantar sig tusentalet besökare med matens ursprung och hur maten
produceras.
Närproducerad mat har befäst sin position som en aktuell mattrend, som erbjuder mångsidiga upplevelser
till konsumenter i alla åldrar. Det finns många intressanta berättelser bakom den närproducerade maten
och dess producenter. Leena Arjanne från koordineringsprojektet för närmat betonar hur konsumentens
kunskap om hur maten produceras och matens kvalitet växer via direkta möten mellan producent och
konsument. Som bäst bygger dessa direkta möten ett berättigat förtroende för den trygga
matproduktionen. Samtidigt har producenterna även möjlighet att få en inblick i konsumenternas
preferenser. I direktförsäljningen är produktionskedjan mycket kort och genomskinlig.
Gårdarna lockar besökare på många olika sätt. Som exempel nämnder Arjanne att en del gårdar förutom
direktförsäljning också erbjuder turismtjänster och upplevelser eller möjlighet att delta i skördearbetet. På
Köp av bonden!-dagen ordnas även Makumatka Maalle- temadagen, som inbjuder besökare att bekanta sig
med landsbygdens turistföretag och vad de har att erbjuda.
Dagsevenemanget erbjuder också goda möjligheter för att skapa nytt samarbete. Då kunder får möjlighet
att bekanta sig med bonden bakom maten och smaka på produkter ger det i många fall långvariga och
trogna kundrelationer. ”Allt fler gårdar deltar i dagsevenemanget tillsammans med granngården. Det har
även lett till nya arbetssätt och evenemang”, säger Arjanne.
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Dagsevenemanget kan arrangeras på den egna gården, tillsammans med granngården eller
hemträdgårdar kan även sälja av sin egen skörd i sin trädgård.
Gårdar anmäler sig som arrangör på ostatilalta.fi-evenemangssajten där man även informerar om
medverkande gårdar och vilka produkter som finns till salu. Besökare hittar information om öppna
gårdar på Köp av bonden!-dagen via evenemangssajten.
Det är kostnadsfritt för en gård att anmäla sig som arrangör.
I Makumatka Maalle-temadagen deltar även många företag som erbjuder landsbygdsturism.
ostatilalta.fi, köpavbonden.fi, http://www.matkamaalle.fi/
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4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry. Landskapsvisa kontaktpersoner: Äktasmak.fi.

