
 

 

 

 

 

Studietur til Toscana  
24. til 27. oktober 2010 
 

Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, 
oplevelseserhverv og kunsthåndværk i Toscana.  
Turen vil gå til 

• Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige Toscana 
• Suvereto, en middelalderby, som er ”CittaSlow” by 
• Lucca, en af regionens større middelalderbyer.  

 
Udrejse:  Søndag den 24. oktober  

Hjemkomst:  Onsdag den 27. oktober 

 
Toscana er et gammelt kulturlandskab med mange smukke og velbevarede 
byer og landsbyer fra middelalderen. Regionen har traditionelt en meget stærk 
madkultur, hvor det enkle og fokus på råvarens kvalitet er i højsædet. 
Regionen har de sidste 30 år haft en meget succesfuld udvikling baseret på 
oplevelsesturisme og produktion og salg af egnsbestemte fødevarer til det 
globale marked. Udviklingen er i vidt omfang båret af mange 
mikrovirksomheder. Regionen fremstår i dag som et fyrtårn på området. 
 
Guide på turen vil være Rie Boberg, der har boet i Toscana i næsten 30 år.  
 
 
 



 

Program 
 
 
 
24. oktober  Afrejse fra Billund Lufthavn – vi mødes i lufthaven kl. 19.45 

Der flyves med Ryan Air fra Billund Lufthavn til Pisa Lufthavn. Vi ankommer i 
Pisa omkring midnat. Efter at have samlet vores baggage op, køres vi til hotel i 
Pisa, hvor der overnattes den første nat.  
 

 
25. oktober  Mikroproducenter i Garfagnana regionen 

 
9.00 afgang med bus til Garfagnana området  
10.30 ankomst til hovedbyen Castelnuovo di Garfangnana  
(deltagerne har ½ time til at drikke en kaffe) 
 
10.55 afgang til Osteri ca. 2 km uden for Castelnuovo 
 
11.00 Besøg på lokalt familieejet osteri 
Vi vil besøge en lille familievirksomhed, der producerer ost (de sælger lokalt, 
gennem COOP i Italien og til Danmark via Rie Boberg som importør)  
 
13.00 ankomst til lokalt spisested i Calstelnuovo 
Frokost og præsentation af lokale produkter fra Garfagnana området – en af de 
lokale producenter (en slagter) vil deltage i præsentationen 
Restauranten, som dyrker det lokale, og forhandler en række af produkterne  
 
15.00 afgang med bus til Suvereto, som ligger i Sydvest Toscana. 
Ankomst og indkvartering kl. Ca. 18.30 
Vi skal her bo (fra mandag til onsdag) på CASA VACANZE "IL CHIOSTRO", som 
er et kompleks af ferielejligheder indrettet i et tidligere kloster. I kan se mere på  
www.vacanzeilchiostro.it/ 
 
21.00 Aftensmad på lokal restaurant 
Restauranten ligger ca. 500 meter nord for Suvereto med en meget flot udsigt 
over området. 
Fælles opsamling af erfaringer fra dagen 
 

 



 

Tirsdag den 26. oktober  Besøg hos agriturisme og therm (welness) i nærheden af Suvereto 
 
Morgenmad på lokale cafeer i Suvereto.  
 
9.00 afgang med bus  
 
9.30 ankomst til lokalt familiebrug, 
Familiebruget producerer vin og olivenolie og er agriturisme  
 
9.30 velkomst og præsentation af stedet 
10.00 Rie Broberg fortæller om produktion af olieolie i Italien – og der vil være 
smagsprøver på forskellige typer olivenolier.  
11.30 rundvisning på bruget 
13.00 frokost – med smagsprøver på produkter fra lokalområdet og 
familiebruget 

 
14.30 afgang med bus 
Resten af eftermiddagen vil der være 2 alternative muligheder: 
• Besøg hos lokal kunsthåndværker i Suvereto 
• Besøg hos therm (welness) i den nærliggende by, Venturina 
 
15.00 ankomst i Suvereto  
Besøg hos virksomhed / kunsthåndværker i Suvereto. Dette arrangement 
planlægges ikke på forhånd, men Lars vil i ugen inden at finde et sted og lave 
aftale. 
 
15.30 Ankomst på en therm i Venturina 
Velkomst og præsentation af steddet. http://www.calidario.it    
Efter præsentationen vil der være mulighed for et varmt bad, samt 
efterfølgende afslapning og mulighed for at svømme i basin (husk badedragt 
hjemmefra). Herudover vil der være ½ times spørgetid, hvor en medarbejder 
vil fortælle om thermem og besvare spørgsmål. 
 
18.30 ca. Afgang fra welness steddet 
 
Ca. 20.00 ca. vi mødes en lokal restaurant, Il Ciocio, i Suvereto 
Dejligt sted med et typisk toskansk køkken. 
Under middagen kommer Borgmesteren og fortæller om byen som Citta del 
Vino e dell'olio, Città slow e Borghi più belli..  
 

 
Fælles opsamling på dages indtryk. 



 

Onsdag den 27. oktober Middelalderbyen – Lucca 
 
Morgenmad på lokale cafeer i Suvereto.  
 
9.00 Afgang med bus 
 
11.00 ankomst i Lucca 
Vi går samlet hen til det sted, hvor vi senere på dagen skal spise. 
Opdeling i grupper: ”Lucca på egen hånd” – deltagerne vil blive bedt om at ”gå 
på opdagelse” og finde / se steder, som vi kan lære af i Danmark 
 
14.00 – 15.30 Frokost på restaurant i Lucca (vi samles alle her).  
La Bucca di Sant’ Antonio, Villa della Cercia 1, Lucca  
(hjemmeside: www.bucadisantantonio.com) 
Fælles opsamling fra deltagernes tur i Lucca, samt fra den samlede studietur. 
 
16.00 afgang til Pisa lufthavn 
 
17.00 ankomst og tjek ind i Pisa lufthavn 
 
19.10 afgang med fly til Billund 
 
21.20 ankomst i Billund Lufthavn 

 



 



 

Garfagnana, er den nordvestlige del af Toscana. Det er et bjergområde hvis største by hedder Castelnuovo 
Garfagnana. Området nåede aldrig at blive industrialiseret og har haft relativt beskeden økonomisk 
udvikling. Det betyder, at traditionerne har fået lov til at leve videre, f.eks. kan kan stadig møde hyrder, som 
laver deres egen fåreost: pecorino. Området er kendt for sine gode råvarer. I kan evt. læse mere om 
regionen på hjemmesiden: www.ingarfagnana.com. 
 
Suvereto, er en middelalderlandsby grundlagt allerede før år 1000. Byen ligger i et bakket område i sydvest 
Toscana. Byen og egnen er præget af den lange historie og megen kunst f.eks. i form af historiske 
bygninger. Suveretos gamle bykerne er stadig omkranset af den gamle femkantede bymur. Der er i byen og 
regionen mange lokale producenter af fødevarer, som sammen med mange spisestedder giver rige 
muligheder for at prøve regionens traditionelle køkken. Suvero er Cittaslow-by. 
  
Cittaslow bevægelsen blev stiftet i Italien i 1999 inspireret af Slow Food bevægelsen. Bevægelsen er 
opstået som en modreaktion på den kulturelle ensartethed. Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten 
i byerne.  
Bevægelsens værdigrundlag er: fremme af kulturel mangfoldighed - og udvikling og fastholde byernes 
særlige regionale idenditet og kulturarv.  
 
Slowfood bevægelsen er en international ikke kommerciel bevægelse, som oprindelige blev startet i Italien 
i 1989. Bevægelsen arbejder for, at forbrugerne bliver mere bevidste om deres valg af fødevarer. Det 
handler også om mad, traditioner og nydelse af gode råvarer produceret med respekt for naturen og 
omtanke for kommende generationer.   
 
Lucca er en af de rigeste byer i Toscana, med ca. 90.000 indbyggere.  
Lucca blev grundlagt af etruskerne og blev en romersk koloni i 180 f.Kr. I det 10. og 11. århundrede var 
Lucca hovedstaden i det feudale markgrevskab Toscana, underlagt den tysk-romerske kejser. I 1806 blev 
byen overtaget af Napoleon. Lucca er Giacomo Puccinis fødested. Byen er omgivet af en intakt og meget 
omfattende og bred bymur. 

 
Rie Boberg har boet i Toscana i næsten 30 år, her har hun været olivenbonde. Rie Boberg har fascineret 
fulgt regionens mikroproducenter, dels som modsat tankegang af den danske makropolitik og dels som 
reseach til sine bøger om Toscana og italiensk madkultur, først og fremmest italienske oste og olivenolie. 
Rie Boberg har skrevet en række anmelderroste bøger om Toscana, bl.a. ”Mit Toscana”.  
 

 
 
 
 
 
 
Hjerteblod og bundlinie 
Hjerteblod & Bundlinje er et udviklings- og uddannelsestilbud til selverhvervende kvinder, ejere, ledere og 
nøglemedarbejdere i mikro-virksomheder i landdistrikterne i Region Syddanmark. Som led i 
udviklingsforløbet gennemføres bl.a. en studietur med fokus på temaer, som er særligt relevante i forhold til 
udvikling og vækst blandt målgruppens virksomheder. 
 
Studieturens pladser er reserveret kursusdeltagerne samt medlemmerne af projektets følgegruppe. 
 
Du kan læse mere på www.hjerteblodogbundlinje.dk  
 


