
LIVSNYDERDAGE PÅ SYDFYN
med kulinarisk guide Torben Folkmann  

og FOF Djursland d. 17.-19. juni 2021 

Velkommen til Svendborg og det sydfynske!

Fyn bliver ofte beskrevet som hele Danmarks Spisekammer og Fyns Grønne Have. 

Det er ikke uden grund. Den bløde sydfynske muld er nemlig vugge for en lang række 

fremragende fødevarer. Sprøde asparges, saftige æbler, lokalbrygget øl og vin, 

karakteristiske oste og aromatiske rodfrugter.

Den have og det spisekammer går vi på opdagelse i, besøger de bedste og mest 

passionerede lokale producenter og smager deres gode fynske produkter, og vi  

oplever ikke mindst den lokale madkultur på nærmeste hold.



 
Alt sammen er efter køkkenchefens valg, tilberedt på gode lokale 
og økologiske råvarer. Gl. Avernæs har desuden det økologiske 
sølvmærke på hotellet. 

Efter frokosten skal vi til rygeostsmagning og rundvisning på 
Gundestrup Mejeri inkl. øl brygget på mejeriets valle. På Gundestrup 
Mejeri og Bryghus produceres oste og specialøl. Hovedproduktionen 
er ægte håndlavet rygeost. Der bliver også produceret faste oste 
som bl.a. Svendbo og Fynbo ost. Ved siden af osteproduktionen 
brygges der specialøl, der passer til ostene. Størstedelen af 
produktionen af oste er økologisk. 

Vi kører herefter til indkvartering på vores hotel Best Western Plus 
Hotel Svendborg.  

Efter indkvartering på hotellet skal vi på en spændende  
kulturkulinarisk byvandring med indlagte smagsprøver. Under  
byvandringen vil I høre om kolonialhandlen i Ribers Gård, hvor der 
blandt andet blev drevet landhandel helt tilbage til 1750, og vi besøger 
Mudderhullet, hvor der tidligere lå en eddikefabrik. Vi går også til  
havnen, hvor vi hører om den proviant af blandt andet flæsk og 
ærter, som blev båret ombord på sejlskibene inden afrejse. Vi  
tager også en afstikker til Frederiksøen, hvor en rigmand dyrkede 
asparges og besøger Gåsetorvet, hvor byens fiskehandel fandt sted.  
I Bagergade fortælles historien om Arbejdernes Fællesbageri, der 
leverede brød til store dele af byen, og vi får også historien om 
bryggeriet med det flotte navn, Concordia, og hvorfor den gamle drik 
Ratafia hedder, som den gør. Byvandringen forventes at tage ca. 2 
timer, med 6 centralt placerede stop i bymidten med indlagte smag-
sprøver undervejs. 

Menu på byvandringen
Torvet: Velkomst/Aperitif Solbærbobler fra Svendborg Vingaard
Møllergade 6: Ærter og nye kartofler
Gåsetorvet: Sild med æg og løgsalat
Maritimt Center/Honnørkajen: Medister fra Høkildegaard med puré 
af gule ærter

Velkommen til Svendborg
Porten til Øhavet og festivalernes by
 
Søfartsbyen med de majestætiske træskibe, bølgen blå så langt 
øjet rækker, de hyggelige bindingsværkshuse og maleriske  
brostensgader. Svendborg er omfavnet af øhavet og skøn natur, og 
bør både opleves til vands og til lands. 
 
På slentretur i gader og stræder, cyklende på to hjul, roende i  
kajak, eller ombord på et af de gamle sejlskibe. Mulighederne er  
uendelige, men  altid  ledsaget af byens uundgåelige  maritime 
charme og atmosfære. Svendborg er en stolt søfarts- og 
handelsby, men også en by med natur i verdensklasse, kulinariske 
perler, et stærkt kulturliv på flere forskellige scener og med 
festivaler for enhver smag.
Citat: Visit Svendborg

Vi når ikke det hele ... men rigtig meget i både byen, der er kåret 
til en af Danmarks hyggeligste handelsbyer, og også i det smukke 
sydfynske landskab. Det smukke Svendborgsund og Det Sydfynske 
Øhav, havnepladsen med færger, træskibe og havnetrappe, 
charmerende gader og stræder med kunsthåndværkere, 
specialbutikker og gode caféer og restauranter, historiske huse og 
kirker og ikke mindst æresborger og digter Johannes Jørgensen – 
og så snakker de lokale ”så blødt sy’fynsk”.

 Program
Torsdag d. 17. juni: Afrejse, frokost på Gl. Avernæs, 
rygeostsmagning og kulturkulinarisk byvandring i Svendborg

Vi starter dagen fra Pavillonen i Grenaa kl. 8.00, hvor rejseleder Torben 
Folkmann også tilslutter sig. Kl. 8.30 er vi fremme ved Rønde Rutebil-
station, hvorfra vi opsamler de sidste gæster. Efter endt opsamling 
kører vi til Gl. Avernæs, hvor der venter os en fynsk frokost med udsigt 
over farvandet hvor Helnæsbugten, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav 
mødes. 

Gl. Avernæs med udsigt til øhavetGundestrup mejeri



Frederiksøen: Asparges i sennepsdressing med estragon
Ribers Gaard: Kaffepunch
Bagergade: Sejlskibsøl og Brøddisk med rygeostcreme, purløg og 
radise og spegepølse fra Gudme Privatslagteri
Borgerforeningen: Smørkage og Ratafia fra Aqua Vitae

Vi afslutter byvandringen med lidt ”natmad” så ingen går sultne i 
seng (suppe med løg fra Skiftekær og gratinerede ostebrød med 
Svenbo). Dette indtages ved borde/bænke i SAK`s Have, hvortil der 
kan købes øl fra de lokale bryggerier i Byens Gårdbutik. 

Retur til hotellet.

Fredag d. 18. juni: Byrundtur i Svendborg, Skårupøre Vingård og 
middag på Aqua Vitae

Efter morgenmaden på hotellet skal vi på en bytur i Svendborg hvor 
vi skal se torvet med byens ældste bevarede bindingsværkshus, Ane 
Hvides Gård, Gylletanken, besøge den stemningsfulde Nikolaikirke, og 
gå igennem de pittoreske gader og stræder, som leder fra 
havneområdet op til byen.

Efter byrundturen kører vi til Skårupøre Vingård. Gården er en lille 
økologisk cittaslow-virksomhed med fokus på kvalitet, det gode liv 
og på at skynde sig langsomt. Stedet er meget idyllisk og emmer 
af ro og harmoni. Skaarupøre Vingård bidrager således naturligt til 
Svendborg som cittaslow by, Kulinarisk Sydfyn og Smagen af Fyn.

Vi starter besøget med en rundvisning hvor der vil være fortælling 
og smagning af tre vine. Efter rundvisningen serveres en Fynsk 
Tallerken med lokale produkter. 

Vi kører herefter til Aqua Vitae, der blev grundlagt i 2005, som det 
første destilleri herhjemme med fremstilling af frugtbrændevin af 
eau-de-vie-type som speciale.  
Brændevinene er med deres frugtsmag og frugtaroma i familien 
med franskmændenes Eau de Vie de Fruits og Calvados, balkan-
landenes Slivovitsj, tyskernes Obstler, Italienernes Grappa med 
mange flere. 

FRISK OST FRA GUNDESTRUP MEJERI

Vi skal på en rundvisning inkl. smagning af de delikate vine og 
afslutter besøget med en dejlig middag. 

Retur til hotellet. 

Lørdag d. 19. juni: Byvandring i Gl. Troense, Svendborgsund 
Bryghus og frokost på Mosgaard Whisky

Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet og tager til Gl. Troense, 
hvor vi skal på byvandring med lokal guide Keld Bo Larsen. På by-
vandringen vil I høre om byens opståen, udvikling og bevaringsbe-
stræbelser, samt besøg i en af de historiske haver og meget andet. 
Keld Bo Larsen taler flydende sy’fynsk. 

Vi fortsætter med bus over Svendborgsundbroen, Vindeby, og efter 
besøget stop ved  Ambrosius Stub-egen. Ambrosius-egen er 400 år 
gammel. Stammens omkreds er over 7 meter og højden 20 meter.
Den var på romantisk vis knyttet til digteren, Ambrosius Stub, som 
var skriver og huspoet på Valdemar Slot. Digteren yndede at sidde 
og skrive og læse under egen. 

Efter stoppet kører vi videre til Svendborgsund Bryghus. Her får vi en 
rundvisning samt smagning af fem forskellige øl ude på terrassen. 
Svendborgsund Bryghus er et sydfynsk familiedrevet mikrobryggeri 
beliggende i Vindeby på idylliske Tåsinge. Her brygger Susanne og 
Bo Abelgren Ehlers øl og økologiske lemonader. 

Vi kører videre til Mosgaard Whisky, hvor vi får serveret en let frokost 
med den lokale økologiske tapas-anretning – lavet både lokalt og 
med lokale råvarer. Der vil også være en præsentation af den lokale 
øl fra Thurø som kan smages til tapas’en samt rundvisning i 
destilleriet.

Med maven fuld af kulinariske oplevelser og gode minder begynder 
vi rejsen retur mod Rønde og Grenaa. Vi siger samtidig farvel til 
rejseleder Torben Folkmann.  

SKÅRUPØRE VINGÅRD

Rejseguiden på denne tur
Torben Folkmann har igennem 15 år arbejdet som rejseleder, er svend-
borgenser siden 1980 og har været involveret i talrige lokale aktiviteter. 
Torben har en bred viden om kulturliv, folkesjæl og identitet, historiske 
baggrunde og ikke mindst mad- og vinkultur i de lande, han rejser til – og 
det fornægter sig ikke, at Torben oprindeligt er uddannet kok, hvorfor det 
gastronomiske aspekt også altid spiller en betydelig rolle, når han viser 
det bedste frem for gæsterne. Torben har desuden modtaget forskellige 
priser, herunder kan bl.a. nævnes ”Det Danske  
Gastronomiske Akademis Hæderspris 2006” og ”Svendborg Kommunes 
Kulturpris 2008” og ikke mindst startet flere gastronomiske projekter som 
”Kulinarisk Sydfyn” og ”Slowfood  
Danmark” op. Torben ledsages i særdeleshed af en broget flok venlige 
fynboer alle dage.



hyggelig gade i svendborg

Rejsen koster                     FOF’s holdnummer

5.250 kr. pr. person                        211076
Dato
17.-19. juni 2021

Inkluderet i rejsen
• Bustransport iht. program
• 2 x nætter på Best Western Plus Hotel Svenborg i delt 
  dobbeltværelse
• 2 x morgenmad
• Frokost på Gl. Avernæs 
• Rygeost og ølsmagning på Gundestrup Mejeri
• Kulturkulinarisk byvandring i Svendborg inkl. smagninger
• Byrundtur i Svendborg
• Frokost med fynsk tallerken og vinsmagning på Skårupøre  
  Vingård
• Middag inkl. smagning hos Aqua Vitae
• Rundvisning i Gl. Troense med lokalguide
• Besøg og smagning på Svendborgsunds Bryghus
• Frokost og smagning på Mosgaard Whisky
• Kulinarisk rejseleder Torben Folkmann under hele turen
• Bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i rejsen
Drikkevarer i bussen, drikkevarer til frokosten på Gl. Avernæs, drik-
kevarer til den kulinariske byvandring, drikkevarer til den Fynske 
Tallerken på Skårupøre Vingård, drikkevarer til middagen hos Aqua 
Vitae og forsikringer. 

Tillæg
Enkeltværelsestillæg: 800 kr. pr. person

Der er begrænset antal pladser, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.
Der kan forekomme små ændringer/justeringer. 

Betaling
Depositum på kr. 2.500 skal betales ved tilmelding.
Restbeløbet skal indbetales inden 1. marts.

Senest 14 dage inde afrejse fremsendes et afrejsebrev med mere 
detaljerede oplysninger.

Teknisk arrangør

Risskov Rejser
Østergade 10, 8900 Randers

Her bor vi

Best Western Plus Hotel Svendborg ****
Best Western Plus Hotel Svendborg er et 4-stjernet, klassisk hotel 
med alle moderne faciliteter, 135 værelser, alle med toilet og bad, 
TV og minibar. Fri internet adgang over alt på hotellet. Hotellets 
placering i byens centrum gør det nemt at nyde byens livlige 
handelsliv med de mange specialbutikker og spændende kulturelle 
tilbud samt at slentre en tur gennem den gamle bydel ned til den 
charmerende havnefront. Byen ligger smukt placeret direkte ned 
til Svendborgsund og er via Svendborgsundbroen forbundet med 
Tåsinge og Langeland.

Todbjerg Bus
Som reglerne ser ud pr. oktober 2020 er der ikke særlige  
forsamlingsforbud i busserne som gæst, dog skal alle gæster bære 
mundbind og medbringe håndsprit. Der er p.t. forbud mod indta-
gelse af alkoholiske drikke i bussen.  Bussen vil blive rengjort grun-
digt både før og under rejsen, ligesom den vil være ventileret ofte. 
Der er ingen afstandskrav i bussen, når blot alle sidder med front i 
køreretningen, og derudover overholder vi alle myndighedernes 
anbefalinger 

Vær opmærksom på 
Din sikkerhed er vigtig for os! Vi følger alle myndighedernes 
retningslinjer ift. COVID-19, så du kan trygt deltage på denne 
kulinariske rejse til Sydfyn. 
For at få bedst udnytte af FOF’s rejse er det deltagernes eget 
ansvar at være i så god fysisk form, at programmet kan 
gennemføres, som det står anført. 

Afbestillings- og rejseforsikring er deltagernes eget ansvar. 
Vi anbefaler, at man kontakter sit forsikringsselskab inden 
tilmelding og betaling af depositum.

 

Praktisk arrangør

FOF DJURSLAND
 
Yderligere information og tilmelding skal foregå til skoleder 
Lene Fribo på 21 29 69 88, lene@f-djursland.dk eller på 
www.fof-djursland.dk. 

 


