
Kaupunkien kahvilakulttuuria ja maaseudun 

menestystarinoita Itävallassa  

 

Tervetuloa mukaamme nauttimaan upeista maisemista, herkullisesta ruoasta ja  

keskieurooppalaisesta vieraanvaraisuudesta!  

Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanke järjestää tuottajille ja elintarvikealan  

yrittäjille  suunnatun ammattimatkan keväiseen Itävaltaan 20.-25.3.2018.  



  

Ohjelma 

 

Tiistai 20.3. 
 

06.30  Kokoonnumme Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 

08.30 - 10.00 Finnairin lento AY 1471 Helsinki -  Wien. 

10.45 - 13.30  Siirrymme bussilla Wienistä Graziin ja majoitumme Palais-Hotel Erzherzog Johann -hotelliin.  

   Barokkiarkkitehtuuria edustava hotelli sijaitsee Grazin vanhan kaupungin keskustassa, ja se on toiminut 

   jo vuodesta 1596 lähtien.  

 

15.00 - 19.00  Lähdemme yhdessä 3-4 tunnin opastetulle makukierrokselle Grazin keskustan ravintoloihin ja  

   kahviloihin ja tutustumme paikallisiin erikoisuuksiin. Kierrokseen kuuluu kaksi maisteluannosta,  

   kaksi lasia viiniä, jälkiruoka ja kahvi. 

 

Keskiviikko 21.3.  
 

07.00 - 09.30 Aamiainen hotellissa. 

09.30  Lähtö hotellilta. 

10.00 - 12.00 Tutustumme Alt Grottenhofin maatalousoppilaitokseen. Oppilaitoksessa opiskelee 14-17 -vuotiaita 

nuoria, ja koulu toimii myös aikuiskoulutuskeskuksena. Oppilaitostilalla tuotetaan luomu-

maitoa ja luomuviljaa, joista valmistetaan juustoja ja jauhoja. Oppilaitoksen alueella on myös 

tilamyymälä ja maitoautomaatti.  

12.00 - 13.00 Lounas koulun ruokalassa. 

13.00 - 15.00 Tutustumiskierroksen ja lounaan jälkeen osallistumme koulun järjestämiin käytännön työpajoihin,  

joiden valinnaisina aiheina ovat leipä, maito tai liha. 

   Siirrymme seuraavaan vierailukohteeseen, jonne on noin 15 minuutin kävelymatka. 

15.15  -   Tutustumme Itävallan luomuyhdistyksen BioAustrian toimintaan. BioAustrian Steiermarkin  

maakunnan toimitusjohtaja Josef Renner kertoo luomumarkkinoiden kehityksestä Itävallassa.  

Kuulemme miten yhdistys on tukenut suoramyynnin kehittämistä, yhdistyksen tarjoamista  neuvonta-

palveluista ja miten kauppaketjut on saatu nostamaan esiin luomua ja pientuottajien tuotteita.  

   Omatoiminen illallinen.  

  

https://www.erzherzog-johann.com/en/
http://www.fachschulen.steiermark.at/cms/ziel/107693480/DE/
http://www.bio-austria.at/bio-austria/ueber-uns/vision-mission/


 

Torstai 22.3.  
 

07.00 - 09.00 Aamiainen hotellissa. 

09.00   Lähtö hotellilta. 

10.00 - 12.30 Vierailemme Vulcano Schinken Manufaktur –yrityksessä, joka valmistaa perinteisiä savustettuja ja  

   ilmakuivattuja kinkkuja, raakamakkaroita ja muita sianlihatuotteita.  Perehdymme tuotantoon  

   ja maistelemme yrityksen huipputuotteita.  

13.00 - 15.30 Siirrymme bussilla tutustumaan Göllesin perheyritykseen, joka valmistaa korkealaatuisia liköörejä, 

muita alkoholijuomia ja balsamietikoita alueella tuotetuista hedelmistä. Elämyskierroksella pääsemme 

maistelemaan  yrityksen tuotteita.  

15.45  -   Siirrymme bussilla Riegersburgin kaupunkiin ja teemme kierroksen Riegersburgin linnoituksen pihalla. 

   Illalla nautimme yhteisen illallisen. 

 

Perjantai 23.3.  
 

07.00 - 09.00 Aamiainen hotellissa. 

09.00 - 11.00 Vierailu perinteikkäässä Sorger-leipomossa, joka on perustettu jo vuonna 1688.  

11.00 - 14.00 Siirrymme bussilla seuraavaan vierailukohteeseen. 

14.00- 17.00  Vierailemme Edlinger Bio-Produkte -luomutilalla, ja tutustumme vanhaan navettaan perustettuun  

kalanviljelylaitokseen.  Tilalla kasvatetaan monneja, ja vesi kierrätetään tilan kasvihuoneisiin.  Tilalla 

tuotetaan myös hedelmämehuja, marjahilloja, liköörejä, snapseja, mausteita, yrttejä ja yrttiteetä.  

Tila on myös koulutus- ja suoramyyntitila, ja se on ollut mukana perustamassa  Bauernkraft -

suoramyyntiketjua. Ketjuun kuuluu jo 50 tilaa.    

17.30   Majoittautuminen Gasthof Perschler -hotelliin, joka on uusi, mutta perinteinen maalaishotelli  

viihtyisine huoneineen.  

18.30   Illallinen hotellin ravintolassa. 

 

 

http://www.vulcano.at/
http://www.goelles.at/
http://www.sorgerbrot.at/
http://www.edlinger-bioprodukte.at/index.php/unsere-produkte
https://www.bauernkraft.at/bauernkraft/index.php/
https://www.bauernkraft.at/bauernkraft/index.php/
http://www.gasthof-perschler.at/


 

Lauantai 24.3. 
 

07.00 - 09.00 Aamiainen hotellissa. 

10.00 - 12.00 Vierailemme Madl-Schulmilch - koulumaitotilalla, joka tuottaa heinämaitoa ja valmistaa omassa  

meijerissä maitotuotteita kouluille ja päiväkodeille. Tilan valikoimiin kuuluu 18 erilaista  

koulumaitotuotetta ja 13 erilaista jugurttia, jotka ovat saaneet useita palkintoja. 

 

 Päivän aikana tutustumme myös Kuhbrein Most –siideritilaan, jossa pääsemme maistelemaan  

tilan laatusiidereitä. 

 

Illalla nautimme yhdessä illallisen. 

Sunnuntai 25.3. 
 

07.00 - 09.00 Aamiainen hotellissa. 

09.00 - 12.00 Siirrymme bussilla Wieniin. Matkalla pysähdymme kahvitauolle ja Wienissä on vapaa-aikaa  

omatoimista kaupunkiin tutustumista varten. 

16.00   Siirrymme bussilla  Wienin lentokentälle.  

19.20 - 22.40 Finnairin lento AY1476 Wien- Helsinki 

 

Hinta ja ilmoittautuminen  

Matkan hinta on 790€/henkilö. Hinta sisältää lennot Helsinki –Wien – Helsinki, majoituksen kahden hengen huoneessa, 

aamiaiset hotelleissa, bussikuljetukset sekä opastetut ja tulkatut käynnit tutustumiskohteisiin. Ateriat ovat  

omakustanteisia. Oppaina toimivat luomu– ja lähiruokayrittäjät Niina ja Philipp Mayer.  

Philipp on kotoisin Steiermarkin maakunnasta ja hän tuntee hyvin alueen erityispiirteet.   

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset  20.1.2018 mennessä Ritva Pietariselle sähköpostiosoitteeseen  

ritva.pietarinen@ahlman.fi, tai numeroon 044 556 8468. Matkalle mahtuu mukaan 25 henkilöä.  

Matkaohjelma tarkentuu ennen matkaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa.  

http://www.mondsee-biomilch.at/
http://www.kuehbreinmost.at/

