
OHJELMASSA: 

Keskiviikko 1.4.
Linja-auto Kauhajoki (ent. matkahuolto) klo 9.00, Kankaanpää (linja-autoasema) klo 10.15.  Saapuminen Helsinki-Vantaan lentokentälle klo 13.15.

Lento Finnair Helsinki 15:15 - Rooma 17:30.

Lentokentältä siirtyminen  ResortLe Colombare -majoituspaikkaamme Folignoon. Iltaruokailu aikataulusta riippuen joko Folignossa tai siirtymisen aikana. 

Torstai 2.4.
8.30 Linja-auto lähtee hotellilta.

9.00 Tryffelinetsintäesitys koirien kera. Saa myös itse etsiä! Monte Subasio.

11.30 Aperitiivien nauttiminen.

12.00 Tryffelinetsintätodistusten jakaminen.

12.30 Tryffelipitoinen lounas ravintola La Cantinassa.

15.30 Yrtti- ja sieni-iltapäivä. Opimme tuntemaan italialaisten lempiyrttejä ja paikallisia sieniä. Käymme oliiviöljytehtaalla, josta on mahdollista ostaa paikallista neitsytoliiviöljyä.

18.00 Paluu hotellille. Illallinen pizzeriassa.

Perjantai 3.4.
9.00 Linja-auto lähtee hotellilta.

9.30 Vierailu luomutilalla Le Due Torri. Opastettu kierros navetassa ja viljelmillä. Osallistujat pääsevät näkemään ja kokemaan kuinka biodynaamiset valmisteet toimivat synteettis-

ten sijaan. Biodynaamisella tilalla tutustutaan myös maailman suurimpaan nautarotuun nimeltä Chianina (säkäkorkeus voi olla 2 metriä) .

12.30 Lähtö kohti Terniä. Lounas matkan varrella.

16.00-18.00 Ruokakurssi ravintola MioBio:ssa, Ternin kaupungissa. Kokkaamme Cianinapataa, kaali-keltuaiskeittoa, Le due torri -keittoa vihanneksilla ja ricottabrunoisella, 

lammasta sekä teemme Camerino-muna-tagliatellepastaa rapean pekonin, luomutomaatin ja pecorino romano -juuston kera.

18.00-20.00 Illallinen, jossa maistellaan oma tekemiä italialaisia ruokia sekä muutama täydennysherkku, joita ovat kuohuviini ja luomuviini Le due torri sekä kahvi.

20.00 Kierimme linja-autoon, joka vie meidät Roomaan. Majoittuminen hotellissa, sijainti aivan Vatikaanin vieressä.

Lauantai 4.4.
Heräämme Roomassa ja aikaa kuljeksia omatoimisesti antiikin kaupungissa. Halutessaan voi liikkua yhdessä matkan vetäjien kanssa.

15.00 lähtö lentokentälle.

18.40 lento Finnair Rooma – Helsinki 23:05. Paluukuljetus linja-autolla välittömästi menoreittiä pitkin takaisin kotiin.

Yhteistyössä Länsi-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maa-ja kotitalousnaiset

The Mushroom Road sekä Villiruoka valuutaksi -hankkeet

MAKUMATKA KESKI-ITALIAAN 

Ihana, eleämyksellinen makumatka 

Italiaan huhtikuun alussa. Lähde 

kanssamme kokemaan tryffelien 

metsästys, italialainen ruokakurssi ja 

paljon muuta. Tästä makumatkasta 

jää elinikäiset muistot!

Makumatka Keski-Italiaan 1. - 4.4.2020. Matkan hinta on 515 eur. €/hlö sisältää matkat sekä matkaohjelman ja yhden  ruumalaukun käsimatkatavaroiden lisäksi. Ohjelman 

mukaisiin nimettyihin ruokailuihin on syytä varata noin 100 eur./hlö.

Kysy lisää! Maija Willman 0500 323 136 tai Terhi Välisalo, 0400 463 129.


