12 september 11-17 så fullkomligt exploderar det av happenings i Kungsbacka med omnejd. Det är öppna gårdar och full
kommers i alla gårdsbutiker.
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Skördetid i Kungsbacka
Det är dags att avrunda sommaren och fira in hösten med massor av
festligheter runt om i hela Kungsbacka. Skördetid i Kungsbacka och i Halland
pågår vecka efter vecka från augusti till oktober och är en arena för
producenter, förädlare och måltidsskapare att samlas kring.
Under normala omständigheter arrangeras varje år Kungsbacka Höstfest på
Kungsbacka torg. I år är som bekant inget vanligt år, så i år sprids
aktiviteterna ut på många ställen. Men det firas precis lika mycket.

- Alla festligheterna blir istället mitt i maten, just där den odlas, förädlas,
tillagas och serveras. Gårdsbutiker och gårdar bjuder in till Öppen gård
hemma hos sig. Caféer, bagerier och restauranger bjuder på närodlat från
Kungsbacka och Halland, säger Anna Frykman, projektledare Skördetid i
Kungsbacka.

Öppna gårdar 12 september klockan 11–17
Lördagen 12 september hyllas alla lokala matproducenter och
mathantverkare, och självklart pepparroten, över hela kommunen.
Gårdsbutikerna har öppet med guidade visningar, smakprover, matförsäljning
och roliga aktiviteter för barnen. Inne i centrala Kungsbacka finns en
Höstgata med skördetema och flera av restaurangerna, caféerna och
butikerna har hösterbjudanden.

- Det är en jättehärlig uppslutning. I år är fler gårdar med när det istället blir
Öppna gårdar och Höstfesten på Kungsbacka torg får vila. Det är extra roligt
att så många samarbetar och finns hemma hos varandra. Hela Skördetid i
Kungsbacka bjuder på så otroligt många smakupplevelser.
Det finns något för alla att upptäcka och smaka på. Det är premiär för Rygga
vingård och Tjolöholms skördehelger. Mariebergs gård, som är Sveriges
största pepparrotsodling, har visningar och i Äskhults by kan man gå på
kålgårdsvandring. Detta är bara några exempel på allt som händer, säger
Anna.
Fakta:
Skördetid i Kungsbacka: Från slutet av augusti till mitten av oktober.
Öppna gårdar: 12 september klockan 11–17.
Program: www.visitkungsbacka.se/skordetid. Här finns allt samlat som händer
i matväg i Kungsbacka och Halland från augusti till oktober.
Skördetid i Kungsbacka är en del av Skördetid i Halland och en även en del
av Hållbara evenemang som får stöd från Region Halland.

Kungsbacka kommun med samarbetspartners följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla besökare att ta
hänsyn och göra detsamma.
Kontakta gärna:
Anna Frykman, projektledare Skördetid i Kungsbacka
Telefon: 0700-83 33 82
Mejl: anna.frykman@kungsbacka.se

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av
kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande
jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är
en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan
rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder
Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns
på Kungsbackas sigill redan 1584.
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