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Gruppen af ildsjæle bag projekt ”SPIS SORØ – vildt og lokalt” har netop besluttet at fortsætte med at
arrangere aktiviteter, hvor vi tilbyder oplevelser med læring om naturen og fødevarer der er produceret
lokalt eller hentet fra vores søer, skove og private haver.

Da vi gerne vil tænke nyt og kreativt, efterlyser vi lokale ildsjæle, producenter og foreninger, der vil være
med til at lave spændende aktiviteter i 2014.
I 2013 afholdte vi 5 godt besøgte arrangementer. Der blev spist og tilberedt frugter, krydderurter, svampe
fra haver og fra naturen. Vi plukkede fasaner og vildænder, spiste rådyr fra skoven og fisk fra vores mange
søer. Link til arrangementer i 2013
Vi sætter fokus på, hvordan vi gennem fælles oplevelser og læring om naturen og dets lækre spisekammer,
kan være med til at gøre Sorø endnu ”Grønnere”. Vores mål er fortsat, at både soranere, turister og
tilflyttere får kendskab til vores naturrigdomme og den lokale madproduktion.
Så har du gode og vilde ideer til nye foredrag med vilde middage, så kontakt os.
på FaceBook-gruppen: SPIS SORØ, eller gå ind på vores hjemmeside www.spissorø.dk eller

På gruppens vegne
Projektkoordinator Anne Grete Rasmussen,
FruGrøn fra Søskovvej 10, Sorø, telefon 2065 2065,
Mail: idemager@gmail.com
Initiativtagere: Kongskilde Friluftsgård, Hørhavegårds Landbrugsturisme, Støtteforeningen for Kongskilde
Friluft, Chokoman.dk, Herget.dk, Haverefugiet.dk og FruGrøn.dk

At spise de produkter vi har i nærmiljøet er sundt og godt både for os mennesker, men også for naturen og
for klimaet. Hvis vi spiser vores lokale produkter, er vi med til at nedsætte energiudgifter og CO2-emission
til transport af fødevarerne. Samtidig tror vi, det kan være en stor oplevelse at komme til fx at pelse et
rådyr, plukke en høne, stege ferskvandsfisk, finde en spiselig svamp og selv være med til at tilberede det,
evt. i det fri!

