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Pärans dag den 1 juni i Båstad 

Båstad Torg 
kl 10-15 

Pärans dag är ett årligt återkommande och folkärt gille där besökare på och runt  
Bjäre samlas för att hylla en älskad knöl! Bjärepäran står i centrum med försäljning 
av dagens skörd, matmarknad, musik, restaurangtält och aktiviteter för barn & vuxna.  

På torget delar Bjäreodlarna med sig av sin kunskap om potatis, hur den rätta 
kokningen ska gå till och hur ”päran” ska avnjutas. Odlare Arne Nilsson med familj 
har sedan ett tiotal år tillbaka ansvarat för kokning och provsmakning. 
- I år vi kan erbjuda två sorter till provsmakningen. Vädret har gjort sitt, 
det blir Solist och Estelle, säger Arne.  

Matmarknaden växer och i år kommer fler mathantverkare och odlare med korgarna 
fyllda av nyskördade primörer, ostar, bär och sylter, stenugnsbakat bröd, must och 
annat gott. Det blir matglädje i kubik! 

Årets kändiskock, Christian ”Sillen” Hellberg kommer att laga mat på scenen. 
Christian lagar smakprover på våra lokala råvaror. Christian är bl.a. känd från tv-
programmet ”Grilla”, så visst blir det blir grillning också. Christian är uppvuxen på 
västkusten och har tillsammans med Camilla Läckberg skrivit kokböcker.  

I Restaurangtältet serverar Bjärekrögare smakprover på sommarens kök. 
Pärans dag är starten på ”Restaurangveckan 7-16 juni”. Med drycker från Bjäre;  
öl, Kombucha, äppelmust och vin kommer ingen gå törstig. 

Dagens program ramas in av musik och sång av Eva Almér.  
Barnen får sätta sin potatis och göra potatistryck. 

Arrangör: Båstad Bjäre Gourmet 
Båstad Bjäre Gourmet är ett samarbete mellan odlare, producenter, mathantverkare, 
restauranger och hotell som tillsammans lyfter fram matlandet Bjäre.  

För information och bilder kontakt: Lotte Karlefors   Mobil: 0768 67 09 18 
  

Pärans dags huvudsponsor: Svensk Potatis AB 
Svensk Potatis AB arbetar för att informera om och marknadsföra potatis av hög 
kvalitet, SMAK-märkt potatis. Vi har en neutral position i branschen vilket gör oss 
unika. En stor uppgift är att utföra kvalitetsanalyser. www.svenskpotatis.se 

Delsponsor: bjäre kraft www.bjarekraft.se
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