
Lähiruoan lyhyet ketjut  
ranskalaisittain 

 

Parasta pöytään Pirkanmaalta –hanke järjestää elintarvikeyrittäjille  

ja tuottajille suunnatun ammattimatkan  

Ranskaan 9. - 13.10.2017 

Tervetuloa mukaan!  



 

 

Ohjelma 
Lähde Ranskaan tutustumaan lähiruoan lyhyisiin ketjuihin! Ranskassa lähiruoan maku  
ja laatu ovat tekijöitä, joiden avulla tuotteiden menekki taataan ja asiakkaat  
tavoitetaan.  

Suuntaamme ensin Länsi-Ranskassa sijaitsevaan Bressuiren kaupunkiin ja vierailemme  
liha– ja lypsykarjatiloilla sekä viinitilalla tutustumassa paikalliseen tuotantoon ja  
erilaisiin suoramyynnin tapoihin.  Lopuksi matkaamme Atlantin rannikolle La Rochellen  
kaupunkiin, missä tutustumme luomusiipikarjan tuotantoon ja osteriviljelmään.  

Matkaoppaana toimii Thomas Snellman, joka on perehtynyt Bressuiren alueen  
maatalouteen. Thomas on lihakarjatuottaja ja luomuviljelijä sekä myös REKO-toiminnan  
perustaja. Hänet on palkittu lähiruoan edistämisestä Vuoden lähiruokateko –palkinnolla  
vuonna 2015. Matkalla on mukana myös Parasta pöytään Pirkanmaalta –hankkeen edustaja. 
 

Maanantai 9.10. 

Kokoonnumme Pirkkalan lentoasemalla aamulla klo 05.00.  

Finnairin lento Tampere - Helsinki  klo 06.15 - 6.50 
Finnairin lento Helsinki - Pariisi klo 07.35 - 9.40 

Juna Pariisin lentoasemalta Angersiin lähtee klo 12.48 ja perille saavumme klo 15.14.  
Angersista matkaamme bussilla kohti Bressuiren kaupunkia ja majoitumme  
Le Hameau du Nay -bed & breakfast -majataloon, joka sijaitsee Le Pinin kylässä  
lähellä Bressuirea. 
 

Tiistai  10.10.  

Aamiaisen jälkeen tutustumme CIVAM du Haut Bocage -viljelijäyhdistyksen tilaan, joka  
sijaitsee Mauléonin kaupungissa lähellä Bressuirea.  

Yhdistys pyrkii edistämään lyhyitä ruokaketjuja kolmella tavalla: edistämällä kestäviin 
viljelymenetelmiin siirtymistä, kehittämällä paikallisia ruokaketjuja ja auttamalla viljelijöitä 
projektien käynnistämisessä.  Tutustumme Mauléonissa sijaitsevaan yhdistyksen jäsentilaan, 
jonka omistaa Isabelle Sabiron. Tilalla kasvatetaan luomusikoja ja valmistetaan 
sianlihatuotteita. Tila myy tuotteitaan yhdessä paikallisten tuottajien kanssa AMAP-
suoramyyntiryhmässä, tilamyymälässä sekä paikallisissa kaupoissa. 

Lounaan nautimme MFR SEVEUROPE -koulun tiloissa Bressuiressa.  

Iltapäivällä vierailemme Nueil Les Aubiersissa sijaitsevalla Benoît Jeunetin tilalla, jossa  
kasvatetaan Charolais-luomunautakarjaa ja valmistetaan siitä tuotteita. Tila myy tuotteitaan  
AMAP-suoramyyntiryhmässä ja tilamyymälässä. Tila kuuluu Terre de Liens -
maaseutuyhdistykseen, jonka tavoitteena on helpottaa viljelijöiden maanhankintaa. 

   Seuraavaksi tutustumme Serge Gannee’n omistamaan maatilaravintolaan  
Auberge de Regueiliin, tapaamme ravintolan kokin ja nautimme illallisen ravintolassa.  

Illallisen jälkeen palaamme majapaikkaamme  Le Hameau du Nay’hin. 

 

 

 

http://www.hameau-du-nay.fr/
http://www.civamhautbocage.org/
http://www.reseau-amap.org/
http://www.reseau-amap.org/
https://www.sevreurope.eu/
https://terredeliens.org/
https://terredeliens.org/
http://www.auberge-regueil.fr


 

Keskiviikko 11.10.  
Aamiaisen jälkeen vierailemme Oironin kylässä sijaitsevalla Céline ja Benoît Bletin  
Terres Blanches -luomuviinitilalla, jossa tuotetaan valko-, puna- ja roseeviiniä sekä 
rypälemehua. Tila myy tuotteitaan tilamyymälässä, paikallisilla toreilla sekä  
kahdessa tuottajien AMAP-suoramyyntiryhmässä. Tuotteita viedään myös ulkomaille,  
esimerkiksi Belgiaan ja Japaniin.  

Lounaan nautimme MFR SEVEUROPE -koulun tiloissa Bressuiressa.  

Iltapäivällä tutustumme Breuil-Chausséen kylässä sijaitsevaan neljän luomumaitotilan  
yhteiseen GAEC Blanchecoudre -meijeriin.  

Tiloilla kasvatetaan lypsykarjaa ja valmistetaan niiden maidosta meijerituotteita kuten  
jugurttia, voita, juustoa, kermaa ja maitoa. Tuotteita myydään suoramyyntinä, paikallisilla  
toreilla ja kaupoissa sekä kahdessa tuottajien AMAP-suoramyyntiryhmässä. 

Illastamme Nueil Les Aubiersin kylässä sijaitsevan viehättävän  Le Moulin de La Sorinière -
maaseutuhotellin gourmet-ravintolassa.  Tapaamme ravintolan kokin ja keskustelemme  
paikallisten tuotteiden käytöstä ravintolan keittiössä. Osa ravintolan tuotteista on luomua  
ja vihannekset tulevat omasta puutarhasta.     

Illallisen jälkeen palaamme majapaikkaamme  Le Hameau du Nay’hin. 

 

Torstai 12.10. 

Lähdemme aamiaisen jälkeen kohti Atlantin rannikolla sijaitsevaa La Rochellen kaupunkia.  
Matkalla pysähdymme Saint Herminen kaupungin lähistöllä sijaitsevassa Bodin Bio -
luomusiipikarjan teurastamossa. Tapaamme yrityksen asiantuntijan, joka kertoo meille  
luomusiipikarjan tuotannosta.  

Lounaan nautimme Saint Herminessä. 

Iltapäivällä tutustumme osteriviljelmään La Rochellessa. Aikaa jää myös La Rochellen  
kaupungin nähtävyyksiin tutustumiseen. Majoitumme Ibis Vieux Port La Rochelle -hotelliin  
ja nautimme illallista jossakin kaupungin ravintoloista.  
 

Perjantai 13.10. 

Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä on vielä aikaa tehdä tuliaisostoksia La Rochellessa.  
Hotellilta siirrymme kävellen rautatieasemalle, jonne on matkaa vain 450 m.  

Juna La Rochellesta lähtee klo 11.49 ja Pariisin lentoasemalle saavumme klo 15.42.  

Finnarin lento Pariisi -  Helsinki klo 19.00 -  22.55  
Finnairin lento Helsinki -  Tampere klo 23.45 -  00.20  

 

http://www.terres-blanches.fr
https://www.sevreurope.eu/
http://www.fromagerie-le-petit-trefle-79.com
http://www.hotel-moulin-soriniere.com
http://www.bodinbio.fr/home/
http://www.bodinbio.fr/home/
http://www.larochelle-tourisme.com/ou-dormir/hotels/123064-hotel-ibis-vieux-port


 

 

Hinta ja ilmoittautuminen  
Matkan hinta on 750€/henkilö. Hinta sisältää lennot Tampere -  Helsinki -  Pariisi -  Helsinki -  Tampere,  

majoituksen kahden hengen huoneessa, aamiaiset hotelleissa, juna- ja bussikuljetukset sekä opastetut  

ja tulkatut käynnit tutustumiskohteisiin.  Illalliset ja muut ateriat ovat omakustanteisia.  

Sitovat ilmoittautumiset 1.9. mennessä. Jos olet nopea ja ilmoittaudut 9.8. mennessä, saat ennen matkaa 

järjestettävässä tutustumistilaisuudessa yllätyslahjan!  

Ilmoittautuminen Anu Tuomolalle, anu.tuomola@ahlman.fi, 044 7960 535.  

Matkaopas Thomas Snellman ja Parasta pöytään Pirkanmaalta -hankkeen edustaja ovat mukanamme koko 

matkan ajan.  

Matkaohjelma tarkentuu ennen matkaa. Pidätämme oikeuden pieniin muutoksiin matkaohjelmassa.  

 


