ren, frisk, enkel och etisk

Studieresa till Köpenhamn 6 - 9.2.2014
Är du livsmedelsproducent, kock, turistföretagare kom med på
oförglömlig resa till ”Nordens Matmekka”! I Köpenhamn kommer vi att guidas att en lokal matprofil, Emil Blauert. På programmet står bland annat ett besök till Meyers Madhus (Claus
Meyer, grundare av Noma) som erbjuder matinspiration och mat
möten utöver det vanliga.
Programmet blir unikt sammansatt för oss och den danska
”Madkulturen” har mycket nytt att berätta och visa för oss.
Tanken är att hämta hem idéer och öka stoltheten för vårt MatÅland samtidigt som vi knyter nya kontakter.
Resan är subventionerad via MatÅland och är ett samarbete
mellan Visit Åland, MatÅland och matprofilen Emil Blauert i
Köpenhamn. Vi åker ner tillKöpenhamn med Viking Line Buss.
Är du intresserad? Då behöver vi Din intresseanmälan så fort
som möjligt. Det finns 50 platser i bussen och vi har redan
många förhandsanmälda, så gör din anmälan redan idag till;
camilla.sommarstrom@visitaland.com
OBS! Bindande anmälan och betalning
senast fredagen den 16.1.2014.
Vänd!
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Dag 1, torsdag 6.2: Mariehamn-Malmö-Köpenhamn






Utresa kl.7.45 med Rosella till Kapellskär.Vi kör genom Sverige till
Malmö.
Lunch & paus längs vägen. Var och en betalar var för sig.
Kl.19.00 Middag i Malmö vid Saltimporten Canteen –
www.saltimporten.dk
Kör över Öresundsbron
Kl.22.30 Incheckning vid Hotell Axel Guldsmeden i Köpenhamn.
www.hotelguldsmeden.dk

Dag 2, fredag 7.2: Köpenhamn, Torvehallerne & Meyers Madhus








Frukost vid hotellet
Kl.9.00 Avresa till Aarstiderne ,som ligger 45 min utanför Köpenhamn.
Kl.10.00 Studiebesök & lunch vid Aarstiderne: Aarstiderne är
Danmarks största leverantör av grönsaks- och måltidskassar som
levereras till 45.000 familjer i Norden. Aarstiderne driver en
omfattande produktions-och matkulturverksamhet vid tre stora
gårdar med ett mikrobryggeri och det nationella trädgårdsprojektet:
Haver til Maver.Vilket betyder att de arbetar med jord till bord.
www.aarstiderne.com
Kl.13.00 Meyers Madhus. www.meyersmadhus.dk Vi börjar med
københavnsk fika samt introduktion. Därefter presentation av Ny
Nordisk Mat, FoodJam och ev. Wonderful Copenhagen, VisitDenmark
Kl.15.00 Gemensam matlagning vid Meyers Madhus.
Kl.19.00 Den tillagade maten avnjuts tillsammans

Dag 3, lördag 8.2: Köpenhamn & avresa till Sverige





Frukost & utcheckning, lämna in bagaget i bussen.
Kl.9.00 Promenad i Köpenhamn till Torvehallerne
Kl.9.30-11.00 Studiebesök i Torvehallarna som ligger centralt i
Köpenhamn. www.torvehallernekbh.dk.
Kl.11.00 -15.00 Egen tid för lunch – rekommenderas i Torvehallerna.
Därefter egen tid för sightseeing, shopping etc.
För de som önskar görs även en gemensam gastronomisk sightseeing
i Köpenhamn mellan kl.12-15.00 med matprofilen Emil Blauert.
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Kl.15.00 Avresa till Sverige över Öresundsbron.
Kl.16.00 Studiebesök, middag & övernattning vid Ängavallen som
ligger mellan Malmö och Trelleborg. www.angavallen.se

Dag 4, söndag 9.2: Ängavallen-Kapellskär-Mariehamn






Frukost vid Ängavallen.
Kl.8.30 Avresa genom Sverige mot Kapellskär
Kl.13.00-14.00 Lunch i Jönköping. Var och en betalar för sig.
Kl.20.00 Avresa med Rosella. Ombord äter vi tillsammans och gör ett
trevligt avslut.
Kl.23.25 Ankomst till Mariehamn.

Varmt välkomna med i de gladas gäng!

Pris; 350 € /per person. I priset ingår bussresor, chaufför, 3 övernattningar
inkl.frukost, broavgift för Öresundsbron t/r, 4 x middagar, 2 x luncher, matlagningskurs vid Meyers Madhus, studiebesök, föreläsningar, sighseeing , vår
danske samarbetspartner & guide Emil Blauert.
De kostnader som tillkommer är; 2x lunch och ev.fika längs med vägen
genom Sverige, 1 lunch i Köpenhamn samt fickpengar.

Priset är subventionerad med 65% genom MatÅland.
Bruttopriset är 1000€/ person.
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