SEJERØ VIN OG MAD

Sejerø Vin

Sejerø Kød og Grønt

Sejerø Camping og Knoldebjerg har udlagt
jordene til økologisk produktion. Sejerø Camping har som et forsøg sat vin på Pedersbjerg,
da Sejerøs milde klima og bakkens beliggenhed er meget velegnet til vindyrkning.

Sejerø Camping har på sigt planer om at opdrætte dyr, som vil få et værdigt liv, hvilket
også vil kunne smages på kødet.

Sejerø Camping ligger perfekt, da solen står
korrekt i forhold til antal timer sol, bakken ligger i læ, og dræningen er fin.
Vi håber, at kunne begynde produktionen af
vin om to år, når planterne er vokset til, men
kun tiden kan vise om vi kan lave vin på Sejerø, men andre øer er gået i gang med at producere lokal vin.
På Sejerø Camping blev der i foråret sat 1.000
vinstokke fra Schloss Sommerhausen i Franken.
Schloss Sommerhausen ejes af Martin Steinmann, som laver kvalitets vine på Riesling, og
andre druesorter.
Følgende sorter er plantet på campingen:
Ca. 600 stk. Solaris, som er en forholdsvis sikker hvid interspecifik vinsort.
Af rødvinsdruer er der plantet ca. 40 stk.
Ruländer på forsøgsplan, og af druen
Rondo ca. 300 stk., som anses for at være en
af de sikreste røde druer i forhold til frost og
overlevelse.
Endvidere er der blevet plantet ca. 40 Riesling
igen som et forsøg, og hvis varmen fortsætter,
hvem ved så hvad der kan ske.

Sejerø Camping har allerede i år forsøgt sig
med hjemmeavlede kartofler, som vi serverede i restauranten i sommmer samt solgte ved
vejboden, og det var en stor succes.

Sejerøs Andelsforening

Introduktion

Dyrevelfærd og økologi

Vær med til at dyrke din egen vin og avle
din egen bøf!

Sejerø Camping holder intromøde den 11. oktober kl. 14:30, hvor der både vil være frokost
og vinsmagning - tilmelding senest den 10. oktober.

Vi håber, at andelshaverne vil være forstående
over for at dyrevelfærd og økologi vil blive en
af andelsforeningens primære formål. Smagen og mørheden er bedre i kød fra dyr, som
har levet et godt og sundt liv.

Sejerø Camping vil forsøge at danne en andelsforening, som kort sagt skal bestå af fra
-jord-til-bordprincippet.
Andelshaverne vil få ret til en procentdel af det
vi dyrker/opdrætter i forhold til antal andelshavere, men reglerne vil blive lavet, når vi er
oppe på 25 andelshavere, så vil der blive en
stiftende generalforsamling, hvor regler for foreningen vil blive sat.
Vi håber på stor tilslutning - så kom og vær
med.
Tilmelding på tlf. 5959 0138.

Restaurant Sejerø
.. stedet man mødes!
Sejerøvej 3
4592 Sejerø
Tlf. 5959 0138
www.sejeroe.dk
sejeroe@sejeroe.dk

Pris kr. 300,Sommerlieren, Flemming Plovsing vil stå for
vinsmagningen, og fortælle mere om de druer,
der er sat i marken, samt arbejdet med druerne.

Andelshaverne vil have mulighed for at deltage i arbejdet både i markerne, men også med
dyrene, som man kommer til at følge eller med
administrativt arbejde.

