16 oktober 2019

Meny för en hållbar framtid - Experiment 2000m2 på Rosendals Trädgård.
Hur smakar en måltid som är bra för såväl människor, Östersjön som
planeten? Rosendals Trädgård bjuder in till måltidsupplevelser baserade
på Experiment 2000m2. Med forskning som grund utforskar
trädgårdsmästarna och kockarna möjligheterna att odla och producera mat
som är långsiktigt hållbar. De bokningsbara måltiderna äger rum i
växthusrestaurangen mellan den 22 oktober och 20 november 2019.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka pågår Experiment 2000m2 på
Rosendals Trädgård. 2000 kvadratmeter åkermark är vad som behövs för en
persons matkonsumtion under ett år om marken skulle delas lika mellan
jordens befolkning år 2050. Idag förbrukar en genomsnittlig svensk
ungefär dubbelt så mycket åkermark per år.
Experiment 2000m2 tar sig an den svåra men spännande utmaningen att
odla fram och utveckla en god och hälsosam matkultur som samtidigt
respekterar gränserna för både människa och planet. På Rosendals
Trädgård genomförs ett intensivt arbete med att omsätta forskning i
praktiken genom att odla fram växter som ger såväl njutning som näring,
prova vilka odlingssystem som ger maximal positiv klimatpåverkan, och
skapa metoder att laga mat utifrån nya proportioner.
Nu har experimentet kommit så långt att gäster med alla sinnen kan få
uppleva det som kan åstadkommas när omtanke, kunskap och kreativitet
samverkar med naturen. Kockarna i växthusrestaurangen lagar och
berättar om nya smaker genom en femrätters meny baserad på råvaror och
mathantverk från odlingen i Experiment 2000m2, växter och vilt från
naturen i säsong samt vad havet kan bidra med.
Måltidsupplevelserna för en hållbar framtid är bokningsbara tisdagar
och onsdagar mellan den 22 oktober och 20 november 2019 för grupper om
8 personer eller fler. Måltiden serveras runt ett gemensamt bord om 24
platser i växthusrestaurangen. Vid större grupper kan upplägget
anpassas.
www.rosendalstradgard.se/2000m2-middag-rosendals-tradgard/
Bokningsförfrågan skickas till event@rosendalstradgard.se

För mer information om Experiment 2000m2 se:
www.rosendalstradgard.se/2000-kvm-pa-rosendals-tradgard/
Den 30 oktober kl. 14 finns det möjlighet att besöka odlingen
och höra mer om forskningen som ligger bakom arbetet.
För mer information kontakta:

Victoria Lagne
Kommunikationsansvarig
victoria@rosendalstradgard.se
Tel: 0736-401158
I 35 år har Stiftelsen Rosendals Trädgård drivit biodynamisk handelsträdgård på
Djurgården. Vi vill inspirera till en hållbar och sinnlig matkultur samt skapa en plats
för inspirerande och självklara möten mellan hortikultur och gastronomi, med kockar,
odlare och trädgårdens besökare som deltagare.

