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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.
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Fest på äldreboenden

Äldreboende på Haga Park i Förslöv
äter med stor aptit av de första
primörerna.

Boende på Älvsjögården vårdoch omsorgsboende njuter av
sina första färskpotatisar för i
år.

I går den 29 april plockades de första frilandsodlade färskpotatisarna på Bjäre.
Vi har i år valt att skänka de första primörerna till ett antal äldreboenden runt om i landet samt till
alla äldreboenden i Båstads Kommun. Det är sällan man kan sprida så mycket glädje och få så mycket
tacksamhet för en gåva. Alla utvalda äldreboenden kommer att bjuda på primörerna under
valborgsmässoafton.
Intresset för premiären har varit stort och ute i fält i går hade vi SVT, Radio P4 och ett antal
tidningar som ville rapportera från premiären. Idag kommer SVT att sända från lunchen på ett
äldreboende i Båstad och TV4 att rapportera om "festen" med delikatesserna kvällens
nyhetssändning.
Har fått in lite bilder från de olika äldreboendena som ni ser här.
Önskar er alla en riktigt glad valborg!
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Glada medarbetare på
Ekparkens vård- och
omsorgsboende.

Vårdpersonal på Älvsjögårdens vårdoch omsorgsboende som just fått sin
påse med primörer.

Personal på Fullriggarens
vårdboende med sina primörer
att avnjutas i helgen.

Bilder från Premiären

Några av de potatisodlare som
levererade den första
färskpotatisen på plats i fältet;
Stefan Olsson, Anders, Carl
och Linnea Ebbesson.

Intresset från media var stort och
flera tidningar, tv och radio var
på plats vid premiären. Här
Anders Ebbesson som pratar med
Sveriges Radio.

Dessa små påsar med några
hekto färskpotatis skänkes till
vårdpersonal på de äldreboende
där de äldre fick smaka de
första primörerna.

Pressmeddelande
FRÅN BJÄRE MED KÄRLEK TILL ÄLDREOMSORGEN
Årets första frilandsodlade färskpotatis plockades på Bjärehalvön idag. Men det blir ingen
budgivning med rekordpriser i tusenkronorsklassen i år heller. – Vi paketerar och skickar
de gyllene primörerna från Bjäre direkt till tre svenska äldreboenden för att skänka glädje
och lite guldkant. En varm och kärleksfull kram som tack för att de hållit ut och håller i,
säger AnnaKarin Hamilton på Svensk Potatis.
Intresset för den första frilandsodlade färskpotatisen är stort bland grossister, handlare och kockar, men
trots det väljer Svensk Potatis, tillsammans med potatisodlarna på Bjäre, att hoppa över den traditionella
budgivningen även i år. Istället ställer man till fest för den äldre generationen som haft många och långa
månader med social distansering.
– Premiärpotatisen kommer att stå rykande nykokt på bordet när 150 personer på vård- och
omsorgsboendena Fullriggaren i Helsingborg, Ekparken i Göteborg och Älvsjögården i Stockholm firar
Valborg. Förhoppningsvis kan vi också fira att vi går mot ljusare tider, där vi kan umgås med barn och
barnbarn och varandra igen.
Odlarna på Bjäre bjuder på pära
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Även äldreboenden i Båstads kommun kommer att få en specialleverans när potatisodlarna på Bjäre bjuder
på lokal nyplockad gyllene pära. Anders, Carl och Linnea Ebbesson, Stefan Olsson och Arnold Ebbesson är
några av potatisodlarna som levererar årets första frilandsodlade färskpotatis:
– Vi har fått jobba lite extra för att få fram årets primörer, kan man säga. Det var blöta och två plusgrader i
jorden när vi satte potatisen den 1 mars. Nu när 60 dagar har gått har vi väl haft fem dagar med tvåsiffrigt
här på Bjäre. Det är ju faktiskt svalt, det måste jag säga. Men vi har jobbat hårt med fiberväv och Swift är en
potatissort som tål ganska kall jord, så det har klarat sig. Det känns fint att få leverera färskpotatisen till
våra äldre, hälsar potatisodlarna på Bjäre.

Som alla andra i samhället har vi tvingats anpassa vår verksamhet utifrån det rådande läget.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen.
Vi uppdaterar information om läget löpande på vår hemsida: www.svenskpotatis.se.

Det går alltid att skicka ditt prov till någon av Svensk
Potatis analyslab:
Skänninge:

Laholm:

Övriga:

Leveransadress:
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE

Leveransadress:
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM

Kontaktuppgifter till övriga
besiktningsmän hittar du på
vår hemsida:

Kontaktperson: Daniel Almérus,
daniel.almerus@svenskpotatis.se,
mobil 070-520 61 68

Kontaktperson: Henrik Löwgren,
henrik.lowgren@svenskpotatis.se,
mobil 070-930 07 01

https://svenskpotatis.se/omoss/kontakt/

Vår affärsidé
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.

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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