TAG MED PÅ NCLF’S

FOOD CAMP 2020
21. TIL 24. APRIL

FOOD CAMP 2020
NCLF tager dig med hen, hvor fødevarerne gror:

ODSHERRED I NORDVESTSJÆLLAND
Fire dage med jord under neglene og næring til hjernen, hvor du møder lokale producenter og får del i NCLF’s faglige viden og
netværk. Du får samtidig udvidet dit kendskab til lokale fødevarer og får nye vinkler på koblingen mellem landbrug, gastronomi og
forbrugere. Vores team har tilsammen 90 års erfaring inden for gastronomi, fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Program

TIRSDAG DEN 21. APRIL
•

Ankomst, velkomst og indkvartering

•

Fælles frokost

•

Høste tang med Dansk Tang i Isefjorden, få minutter
fra Annebergparken

•

Fælles grillmiddag i Annebergparkens have og oplæg
af NCLF’s faglige leder Jesper Zeihlund:
”Det kulinariske spor i lokalområdet”

ONSDAG DEN 22. APRIL
•

Besøg hos Vejrhøj Vin i Fårevejle
•

Rundtur på Dragsholm Slot med køkkenchef Claus
Henriksen, efterfulgt af frokost i bistroen

•

Besøg hos Søren Wiuff på Brogården i Gislinge, hvor
han fortæller om ”Den mangfoldige mark”

•

Fælles arbejdseftermiddag i markerne, hvor vi samler
grøntsager til aftensmaden

•

Tilberedning af fælles middag med grøntsager fra
Søren Wiuff

•

Samtalesalon og fælles middag i Annebergparken

TORSDAG DEN 23. APRIL
•

Besøg på Dalsbakkegård i Hølkerup, hvor vi oplever
familiedrevet landbrug

•

Frokost i Annebergparken med charcuteri fra Dalsbakkegårds kvæg

•

På tur i ”Den spiselige natur” med naturvejleder
Jørgen Stoltz

•

Efterfølgende fælles middag i Det Vilde Køkken i Klint

FREDAG DEN 24. APRIL
•

Morgenmad, evaluering og opsamling

•

Tak for denne gang

WWW.NCLF.DK

Food Camp’en er for alle, der studerer eller arbejder inden for fødevaresektoren. Den finder sted i den smukke Anneberg Kulturpark
i Nykøbing Sjælland, blot en times kørsel fra København. Du bor på 2-personers værelser.
Det er ikke luksuriøst, men stemningsfyldt!
Der er plads til 20 deltagere. Opholdet er inklusiv forplejning og koster i alt 2000 kroner for studerende og 2500 kroner for
ikke-studerende. Hvis du ønsker et enkeltværelse, koster det 500 kroner ekstra for hele perioden. Du skal selv medbringe
sengelinned og håndklæder.
Har du spørgsmål til arrangementet? Kontakt Jesper Zeihlund: 51 93 53 63

Tilmeld dig senest den 1. april 2020 til: hanne@nclf.dk

