
Kør med på unikke kør-selv dagsture, der tager dig med bag facaden hos gårdbutikker, vingårde, 
små fødevareproducenter og landbrug i international topklasse i Odsherred.  
Få indsigt og viden om råvarer og produktion præsenteret af ildsjælene bag råvarerne,  
garneret med de lækreste smagsprøver. 

En række af de bedste fødevareproducenter er gået sammen om at skabe to fødevareruter:  
Sydruten og Nordruten.

SYDRUTEN starter hos Sidinge Gårdbutik, der producerer fødevarer og forarbejder lokale råvarer 
til delikatesser. Turen går videre til Dalsbakkegård, hvor der produceres det fineste Angus kød  
fra fritgående kvæg med stor fokus på kvalitet og dyrevelfærd. Næste stop er Lammefjordens 
Spisekammer, der er et skatkammer af en gårdbutik med grøntsager dyrket på Lammefjorden. 
Herefter får I en guidet tur på Besøgsmarken, hvor fingrene kommer helt ned i mulden. Sidste  
stop er Vejrhøj Vingård. Her kommer I med på en guidet tur i vinmarkerne og får indblik i dansk 
vinproduktion. Efter gåturen skal der naturligvis smages på de ædle dråber.

Datoer: Søndag d. 3. juni, Søndag d. 1. juli, Fredag d. 6. juli, Søndag d. 26. august

På NORDRUTEN tager naturguiden Jørgen Stoltz jer med  
på en lille vandring, hvor I finder spiselige vilde urter. Med  
hovedet fuld af ny viden og en samling af danske urter for- 
sætter turen til Det Vilde Køkken, hvor I får hjemmelavet  
tapas. Næste stop er Birkemosegård, hvor der arbejdes med  
fokus på økologiske og bio-dynamiske varer. Fra de gode  
råvarer går turen videre til Ørnbjerg Vin, hvor noget af  
Danmarks mest prisvindende vin bliver lavet. Her får I mulig- 
hed for at tage en snak med vinbonden om arbejdet på en  
dansk vingård og smage på vinen.

Datoer: Fredag d. 11. maj, Fredag d. 6. juli, Onsdag d. 15. august

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne: 
Danmark og Europa investerer 
i landdistrikterne

Unikke 

- i Odsherreds terroir

På begge ruter er der  
inkluderet en lækker  
lokal frokost.

Book din tur her:
foodtrails.billetexpressen.dk
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