Studiebesök med temat: Fisk

En avslutande & gemensam aktivitet inom projektet skolmåltidsutbyten ht16

Fredagen den 11 november 2016. Möjliga anslutningstider:
Del 1 – Samling kl. 06.15 Göteborgs fiskhamn, Bröderna Hanssons
Lunch – Samling kl. 11 för lunch, Hanssons, Göteborgs fiskhamn
Del 2 – Samling kl. 12.00 Slakthuset, Stadsjord
Välkommen att följa med på ett studiebesök i Göteborg med fisken som tema.
Fisken är idag ett viktigt livsmedel i vår kost, den bidrar både till nyttiga fetter, D-vitamin
och hälsosamma proteiner. Samtidigt så vet vi att fisken ibland kan vara svår att servera
tillräckligt ofta i våra offentliga kök, både av ekonomiska skäl, smakmässiga preferenser
men ibland också pga. kunskapsbrist. Vi behöver lära oss mer om fisk!
Fisk är en spännande råvara– men inte heller den kommer utan sina brister…
Var kommer fisken vi äter ifrån? Hur går fisket till? Tär vår fiskkonsumtion på miljön?
Hur mycket vet vi egentligen om fisken, dess ursprung och den marina miljön?
Följ med på en dag där nutid och fisktradition möter framtid och innovation!
06.15 Göteborgs fiskauktion, Bröderna Hansson – Hur går en fiskauktion till? Var
kommer fisken ifrån? Var tar fisken vägen när den väl kommit i hamn? Hur lång tid tar
det innan den når oss i storköken? Vi besöker fiskgrossisten Hanssons i Göteborgs
fiskhamn. De guidar oss runt i fiskauktionen, visar oss sin produktion och bjuder på fika
med havets läckerheter! Fiskhamnen, 414 58 Göteborg
11.00 Lunch – Hanssons dukar upp en lunch av havets läckerheter.
12.00 Stadsjord/Kvartersodlad fisk
Haven är illa däran och många arter är på gränsen till utrotning. Vissa menar på att om
vi ska fortsätta äta fisk måste vi välja smartare. I Slakthuset odlar organisationen
Stadsjord fisk som äter insekter och grönsaker. Fiskodling i stadens tomma lokaler bidrar
till att fixa situationen i havet. När de dessutom använder det näringsrika fiskvattnet till
växtodling blir modellen smart hela vägen. Niklas Wennberg lär oss mer! Slakthuset, 415
02 Göteborg Byggnad F, karta finns också bifogad.
Väl mött! - Ulrika Brunn, ulrika.brunn@sp.se, 070-420 56 13
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Här hittar vi Göteborgs fiskhamn och Hanssons:
Följ de gröna skyltarna med E3 Fredrikshamn och båtsymbolen
så kommer du ner till hamnen och Stena Line. Du passerar förbi
och kör av nästa avfart där det står ”Fiskhamnen”. Du är
framme.
Åker du kommunalt tar du vagn 3 och åker till hållplatsen
”Kaptensgatan” eller ”Stigbergstorget” och går över/under
Oscarsleden - där ligger fiskhamnen!

Här hittar vi Stadsjord/Kvartersodlad fisk:
Slakthuset, Byggnad F
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