
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nu stänger vi sensommaren med en hyllning till mat och dryck i 
dagarna två, 28-29 september. Varberg sjuder då av aktiviteter och 
matglädje, och allra bäst upplever du det på cykeln. 

Det är dags att säja adios till våra 
älskade uteserveringar! Under 
folkfesten Smaka på Varberg tar du 
cykeln och besöker pärlbandet av 
uteserveringar som staden erbjuder för 
sista gången i år. 

Stannar du i centrum finns denna helg 
ett härligt utbud för alla matnördar, 
men också för den som bara vill 
uppleva en skön inledning på hösten.  

Urban Food Park – populära foodtrucks med mat och musik från hela världen – 
gör på lördagen en välkommen come back i nya Brunnsparken. Och den som inte 
drar sig för en utmaning är hett välkommen att delta i Chili Challenge. Föredrar 
du lite mildare godsaker har flera av Varbergs caféer har antagit utmaningen att 
skapa Varbergs bästa äppelpaj. Du utser själv vinnaren! 

Magnus Palmqvist, ordförande i Krögarföreningen och ägare av Restaurang 
Grappa ser fram emot helgen: 
- Att göra ett gemensamt event med krogar, handel och kommunen är både 
positivt och spännande. Det blir bland annat en gemensam cykelfest där vi 
uppmuntrar gästerna att besöka så många krogar som möjligt under denna helg. 
Fina priser ligger i potten för den som besöker minst sex krogar! 
 
Provsmakning och makrillfiske 

Torghandeln är varierad som alltid, men lördagen speglar ett extra fokus på mat. 
Lorensbergstorget blir också ett självklart stopp på cykelturen, med 
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provsmakning av lokala delikatesser och möte med de hängivna människor som 
skapat dem. Provsmakningen arrangeras av ICA Kvantum. 

Konceptet REKO-ring – lokalt producerade varor, beställda och levererade utan 
mellanhänder – är i full aktion i Sjöallén i hamnen. Där står även makrillfiske på 
menyn. Åk ut med Fladenbåtarna, fånga din egen makrill och grilla den själv på 
Västerport!  

Orkar du inte cykla? Då kan du ta Strandtåget mellan eventplatserna. Men cyklar 
du, så styr gärna också mot Apelviken där den årliga Oktoberfesten redan 
tjuvstartat med ompa bompa, skummande öl och tysklandsvibbar.  

En del av Skördetid i Halland  
 
För att lyfta skördetiden har Region Halland tillsammans med LRF, Signerat 
Halland och Hallands Matgille, med stöd från europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, skapat ett gemensamt koncept som samlar allt som händer 
i skördetid. Andra nedslag är Smaka på Tvååker och Farmers market. Smaka på 
Varberg och temadagar med fokus på närproducerat, är en del av satsningen i 
regionen - Varberg style.  
 
Läs mer på www.visithalland.se och www.skordetidihalland.se 
  
Bondens dag 
 
11 000 luncher med råvaror från lokala producenter! Det är vad som tillagas när 
Varbergs kommuns kök anordnar Bondens dag fredagen 28 september. Då 
serveras bara kött och grönsaker som levererats från bönder i närområdet. Köken 
väljer själva menyn, så maträtterna varierar. Men alla förskolebarn, skolelever, 
äldreboende och lunchgäster på dagcentralerna får smaka på ett närproducerat 
Varberg. 
 
Syftet med temadagar som Bondens dag är att gynna och skapa samarbeten med 
lokala producenter. Andra temadagar som genomförts är Fiskarens dag, 
Skördefest, Viltdag och Alla korvars dag – samtliga mycket uppskattade av 
matgästerna. 
 
 
För mer information, kontakta: 
Elisabeth Welzenbach, sälj och marknad 
0723-246068 elisabeth.welzenbach@varberg.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Om Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) 
NOD arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv 
genom att erbjuda kunskap, forum och mötesplatser för samverkan. NOD har också i 
uppdrag att strategiskt utveckla och marknadsföra Varberg som destination.  
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