
Intro + morgenmad og kaffe på terrassen 

Markens hemmeligheder | Sæsoner, sorter og smag.
Neel Seerup Hansen og Jeanette Rasmussen fra Seerupgaard 

Økologi & bæredygtighed - Fremtidens menu | Hvilke krav stiller nutidens og fremtidens gæster?
Malte Sejer Sørensen, vinder af Kantineprisen 2019, giver os indsigt og deler ud af sine erfaring med at arbejde med lokale 

leverandører.  

  
Frokost: langbordsservering på marken
Nyd masser af grønne sager fra Seerupgaards marker og landkøkken, tilberedt af Jeanette Rasmussen, der tidligere slog sine 

folder på Alchemist.

Smag & stories - bring jeres råvarefortælling til næste niveau  
Hvordan beskriver man smagen af et sted og hvad gør det for måltidsoplevelsen? 
“Mød madøre Asmus Gamdrup Jensen. Asmus er historiker, og han kan noget med ord, iscenesættelse og råvarer der smager 

af steder. Måske han endda medbringer én af sine bøger ‘KÅL’ og ‘EGN’.

Biodiversitet & bier | Hvorfor er biodiversitet kongen af økologifortællingen? 
Vi går i marken med Neel, smager på biernes honning, får jord under neglene og bliver klogere på økologi og biodiversitet. 

Seerupgaard-kage + kaffe | Afslutning på terrassen 
- og har du lyst til at tage råvarer med hjem, så er der fri høst på markerne.

Bedste hilsner
Kristian, Anders, Lærke og Nanna

Kl. 10.00

Kl. 10.45

Kl. 12:00 

Kl. 12.30

Kl. 13.30

Kl. 14.00

Kl. 14.30

GRØNT & GASTRO TOUR 
PÅ FANTASTISKE SEERUPGAARD
Arbejder du i restaurant eller på hotel og er du nysgerrig på 

de grøntsager du serverer for gæsterne?

Glæd dig til at møde Marc, Neel og Asmus. De og vi står parat med en grøn dag hvor du klædes 
på med viden, der kan bruges i din hverdag - både i køkkenet og på gulvet. Dine gæster råber 
efter økologi og gode historier. Nu har du chancen for at blive skarpere på at fortælle dem.

Tid: Mandag 22. juni kl. 10 - 15
Sted: Det økologiske landbrug Seerupgaard, Fælledvej 120, 2791 Dragør

Tilmeld dig | Hos Nanna på nhpe@lf.dk
Praktisk | Husk markvenligt fodtøj og tøj. Ingen rygning på gården.

Projektet er støttet af - Fonden for økologisk Landbrug


