KASVUA RUOKAPROVINSSISTA –HANKKEEN OPINTOMATKA
LÄNSI-RUOTSIIN, FALKÖPINGIIN 10. – 12.11.2016
Tervetuloa Kasvua Ruokaprovinssista –hankkeen opintomatkalle! Tutustumme lähiruoan
tuotantoon, jalostukseen, markkinointiin ja myyntiin, sekä brändäysosaamiseen ja
tuotteistamiseen. Matkalla tulee tutuksi myös useampi elämyksellisyyteen ja
lähiruokaan panostava tilaravintola. Matka on suunnattu alkutuottajille, jalostajille,
ruoka-alan yrittäjille ja muille lähiruoka-alan toimijoille. Myös muut
lähiruokatoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita, varsinkin jos suunnittelet
lähiruokaan liittyvän toiminnan aloittamista.

LENNOT FINNAIRILLA
10.11. Vaasa – Helsinki AY330
10.11. Helsinki – Göteborg AY671
12.11. Göteborg – Helsinki AY676
12.11. Helsinki – Vaasa AY325

klo. 06:00 – 07:35
klo. 07:35 – 08.05
klo. 12:55 – 15:20
klo. 16:30 – 17:35

OHJELMA 10. – 12. 11.2016
TORSTAI 10.11. Lähdemme Vaasan lentokentältä klo 06:00 lennolla. Helsingissä
teemme välilaskun ja saavumme Göteborgin lentokentälle klo. 08:05. Jatkamme matkaa
linja-autolla kohti Itä-Skaraborgia ja Falköpingiä. Linja-autossa meitä vastassa on
matkaisäntämme ja oppaamme Niclas Fällström. Monet vierailukohteistamme ovat
saaneet Leader-rahoitusta ja matkalla mukana on myös Leader Liiverin väkeä.
10.00 EKEHAGEN FORNSTIDSBY. Kahvitauko Ruotsin suurimmassa ulkoilmamuseossa,

jossa on myös esihistoriallinen kylä ja asuinpaikkoja rauta- ja pronssikaudelta.
http://www.falkoping.se/upplevagora/ekehagensforntidsby.4.61f5620512729ce7752800014992.html

11.30 PÅVERÅS GÅRDSMEJERI. Tutustutaan Påveråsin pieneen ja ihastuttavaan yhden

naisen tilameijeriin ja myymälään. Meijeri toimii entisen maitotilan
yhteydessä ja siellä valmistetaan erilaisia juustoja. Maito ostetaan
lähialueen tuottajilta, sillä omista lehmistä on luovuttu. Yrittäjä on
aiemmin työskennellyt isossa meijerissä. http://www.paverasgardsmejeri.nu/
12.30 FALBYGDENS OSTERIA. Tutustutaan Falbygdenin juustolaan. Lounas seisovasta

pöydästä. Falbygdens Osteria on juustokahvila, jossa on menu juustoista ja iso

paikallisten ruokien myymälä. Paikka on hieman saman kaltainen, kuin Juustoportti.
http://www.falbygdensosteria.se/

14.00 – 16.30 vierailut

CLAESSONS CHARK on pieni teurastamo ja lihamyymälä. http://www.claessonschark.se/
KNÄCK OCH BRÄCK valmistaa näkkileipiä paikallisesta muinaisviljasta. Yrittäjä muutti
liikeideansa muutama vuosi sitten tavallisesta leipomosta näkkileipiin. Nyt vientiä on
moniin maihin. http://knackobrack.se/
16.30 Kirjaudutaan hotelliin
18.00 KÄLLARKROGEN MÖNETHORP. Siirrytään bussilla illalliselle Källarkrogen

Mönethorpiin (källarkrogen = kellarikrouvi). Tilalla on ohjelmapalveluita
ja slow living (hidasta elämää) tarjoava ravintola. Källarkrogen
Mönethopin tilalla kasvatetaan karjaa ja vihanneksia, jotka
hyödynnetään omassa, paikkakunnan hienoimmassa, fine dining ravintolassa raaka-aineina. http://www.monethorp.se/
21.00 Bussikuljetus hotellille.

PERJANTAI 11.11. Aamiainen hotellilla.
8.30 – 13.00.

WRÅGÅRDEN. Tutustumisvierailu ja kahvi Wrågårdenissa, ohjelmapalveluita tarjoava
maatila, jossa on myös ravintola ja juhlatilat. Tilalla
kasvatetaan Amerikan biisoneita, hirviä, peuroja ja
ylämaankarjaa. Ravintola käyttää tilan omaa lihaa ja
suosii muutenkin lähituotteita. http://wragarden.se/

SVERIGES MINSTA SALUHALL. Ruotsin pienin kauppahalli, joka myy lähiruokatuotteita.
Ja kauppahalli todellakin on pieni. http://sverigesminstasaluhall.se/
12.00 LILLA SPÄNNEFALLA. Tutustumisvierailu ja lounas Lilla Spännefallassa, joka on

kaunis matkailumaatila, jossa kasvatetaan karjaa, lampaita ja
sikoja. Tilalla on tilamyymälä, vuokramökkejä sekä pieni
tilateurastamo.
http://www.lillaspannefalla.se/

LÖFWINGS KROG & CAFÉ. Tutustumisvierailu Löfwingsissä, joka on ravintolajuhlapaikka, kahvila ja taidenäyttely maaseudun rauhassa, lähellä
kaunista Hornborga-järveä. Taiteilija on luonut matkailukeskuksen
taiteensa ympärille. ”Konsepti on yksinkertainen, ruokaa ja kulttuuria
kauniissa ympäristössä. Taidetta, iloa ja kauneutta. Ei sen
kummempaa.” -Göran Löfwing- http://www.lofwings.se/
VILHELMSRO GÅRDSCAFÉ. Tutustumisvierailu vanhassa, 1800-luvulla rakennetussa
navetassa ja pihapiirissä olevassa kahvila/ravintola/juhla- ja
konferenssipaikassa lähellä Falköpingin toria. Kaikki ruoka valmistetaan
omassa keittiössä suosien lähi- ja luomuraaka-aineita. Vilhelmsro
Gårdscafé tarjoaa kauniin maaseutumiljöön, elämyksiä, kotona leivottuja
leivonnaisia, hyvää ruokaa ja ennen kaikkea yhdessäoloa.
http://vilhelmsrogard.se/

17.00 Paluu hotellille ja omatoiminen illallinen.

LAUANTAI 12.11. Aikainen aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus.
8.30 FALKÖPINGS SALUHALL. Tutustumisvierailu Falköpingin kauppahallissa, jossa
myydään paikallisia tuotteita.
https://www.facebook.com/Falk%C3%B6pings-Saluhall-768391893229902/

9.30 Kuljetus Lanvetterin lentokentälle Göteborgiin, josta lento lähtee klo. 12:55. Perillä

Vaasassa olemme 17:35.
Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia.

Matkan hinta on 490€/henkilö. (Edellyttää minimissään 15 osallistujaa.)
Sitovat ilmoittautumiset 5.9.2016 mennessä Minnalle,
minna.tuurinkoski@sedu.fi
puh. 040 680 7058
HINTA SISÄLTÄÄ:
-lennot Vaasa-Helsinki-Göteborg-Helsinki-Vaasa
-majoitus aamiaisella ja turistivero
-kuljetukset kuten ohjelmassa kuvattu
-ruotsalainen Niclas Fällström matkaisäntä/opas mukana koko matkan ajan
-yritysvierailut

Ruokailut ovat omakustanteisia.

Tervetuloa mukaan monipuoliselle ja paljon kohteita sisältävälle matkalle!
T: Kasvua Ruokaprovinssista, Minna ja Suvi
Huom! Hinta perustuu 2.8.2016 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin. Mikäli
ne muuttuvat, pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.
Matkan järjestää Kasvua Ruokaprovinssista–hanke jota toteuttaa yhteistyössä Sedu
Aikuiskoulutus ja Into Seinäjoki. Hanke toimii Etelä-Pohjanmaalla.

