Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa opintomatka
BIOFACH- luomumessuille Saksaan 13-16.2.2018
13.2. tiistai

Lento aamulla Jyväskylästä Helsinkiin ja sieltä edelleen Müncheniin Finnairin lennoilla turistiluokassa. Perillä ollaan
aikataulun mukaan klo 9.30. Lentokentällä on vastassa opas ja hänen johdollaan siirrytään bussiin. Lentokentältä ajetaan
Hohenkammeriin. Siellä tutustutaan vuonna 1992 luomutuotantoon siirtyneeseen Gut Eichethof maatilaan.
Gut Eichethof maatila
o luomussa vuodesta 1992
o moderni, uusia innovaatioita käyttävä yritys
o luomusiementuotantoa – nykyään yksi Saksan isoimmista luomusiementuottajista
o myös vihanneksia, juureksia, hedelmiä, maissia, hernekasveja, hunajaa
o eläimiä: emolehmiä ja siipikarjaa
o metsätalous
o itse jalostetaan: brandyt, etikat ja ruokaöljyt
o oma biokaasulaitos
o https://www.facebook.com/GutEichethof/
Lounaan jälkeen ajetaan kohti Nürnbergin kaupunkia. Toinen vierailu tehdään Plankstettenin luostarin luomutilalle.
Tutustuminen monipuolisen yrityksen toimintaan.
Plankstettenin luostarin luomutila
o luomussa vuodesta 1994
o erilaisia vihanneksia (50), juureksia, hedelmiä, marjoja, raparperia, tuoreita yrttejä, viljaa, lihaa
o itse jalostetaan: makkarat, hillot, leipomotuotteet
o Riedenburger Brauhaus on tuottanut tilan tuotteista vuodesta 1997 lähtien kolmea erilaista luostariolutta
o kasvihuoneita, vanhoja ja epätavallisia lajikkeita
o eläimiä: nautaeläimiä, sikoja, lampaita
o oma teurastamo
o metsätalous
o https://www.facebook.com/benediktinerabteiplankstetten/
Täältä on noin tunnin ajomatka hotelliin Holiday Inn Express hotelliin. Majoittuminen ja yhteinen iltaruokailu.

14.2. keskiviikko

Aamiainen, jonka jälkeen ajetaan messuille. Ajomatka hotellista on noin 16 km. Koko päivä messuilla. Tapaamiset
mahdollisesti sekä Alpbayern toimiston, että Biosiegel toimiston edustajien kanssa: esittely ja luento alan nykytilasta ja
tulevaisuuden näkymistä tai esim. jakeluverkostojen ja laadunvalvonnan asioista. Messujen sulkeuduttua lähdetään
Müncheniin. Yhteinen iltaruokailu joko matkan varrella tai hotellissa Münchenissä.

15.2. torstai

Aamiaisen jälkeen lähdetään tilavierailuille Münchenistä koilliseen: Biohof Lex ja Billesberger Hof.
• Biohof Lex
o luomussa vuodesta 1979, perheyritys
o erilaisia viljoja, myös maissi, hirssi, tattari, erikoistunut spelttiin
o luomusiementuotantoa
o vihanneksia, juureksia, kananmunia, auringonkukkia, soijapapua
o jalostus omalla tilalla, omista viljoista makaroneja
o tuotetaan myös gluteiinitonta, panostetaan ekologisiin pakkausmateriaaleihin
o jätevesien puhdistamisessa hyödynnetään kasveja
o tarjotaan koululuokille opetusta
o https://www.facebook.com/BiohofLex/
• Billesberger Hof
o luomussa vuodesta 2007
o rrilaisia viljoja sekä vihanneksia, juureksia, kurpitsat, pavut, yrtit, kananmunia
o eläimet: kanoja (liikuteltavat häkit), lampaita
o seikkailutila: koululaisille, synttäreille
o yhteistyötä paikallisesti: mm. mylly ja leipomo: leipomotuotteet, pasta
o tavoitteena muovittomat pakkaukset
o paikallinen ”Reko”-toimija
o https://www.facebook.com/Billesberger/

16.2. perjantai

Aamiaisen jälkeen ajetaan Münchenin lähelle maatalousalan oppilaitokseen, jossa opetetaan luomutuotantoa tai
tutustutaan Tagwerk osuuskunnan toimintaan. Lounaan jälkeen ajetaan lentokentälle. Finnairin lento Helsinkiin lähtee
klo 18.40.

Lentoaikataulu

13.2. Jyväskylä – Helsinki AY 290 klo 05.55 – 06.45
13.2. Helsinki – München AY 1402 klo 08.00 – 09.30
16.2. München – Helsinki AY 1406 klo 18.40 – 22.15
16.2. Helsinki – Jyväskylä AY 289 klo 23.40 – 00.25 +1 = seuraava päivä

Hotellit

13-14.2.2018
14-16.2.2018

Holiday Inn Express Nürnberg-Schwabach, Wendelsteinerstrasse 4, 91126 Schwabach
www.express-schwabach.de
Hotel Wallis, Schwanthalerstrasse 8, 80336 München
www.hotel-wallis.de

