
Under årets Matrunda på Österlen kan du följa med oss på en dagstur med traktor och vagn, genom ett 
böljande, vårspirande äppellandskap. Här får du träffa inspirerande mat- och dryckesaktörer som 

lever och verkar i bygden. De delar med sig av sin matglädje och kunskaper kring mat och dryck, bin, 
äpplen, odling och mustning. En hel dags kulinariska höjdpunkter bland dofter, färger och vackra 
naturupplevelser.

PRIMÖRTUR I PARADISET  
– en exklusiv upplevelse för alla sinnen! 

PROGRAM
Den spännande dagen startar på mor- 

gonen på Kiviks Musteri med frukost i 
äppelodlingen. Här får vi träffa biodlaren Martin Svens-
son som ger oss en inblick i binas fantastiska värld och 
varför bin och insekter är så viktiga för äppelodlaren. 
Provsmak av honung blir det också.

 Med traktor och vagn tar vi oss upp över åsen till väl- 
renommerade Allé på Österlen, där krögaren Eva Thures-
son i Svinaberga serverar vårens första sparris till lunch 
tillsammans med såväl vin som en spännande äppeldryck, 
Äppelfrost, gjord på skånska äpplen.

Färden går vidare till det lilla musteriet mitt i äppel- 
odlingen – Rörumsro – där mustbonden Elisabeth Knöppel  
berättar om hur drömmen om det lilla musteriet blev 
verklighet. Väder och vind, jordmån, äppelsort och mog-
nadsgrad på äpplet påverkar smaken och allt detta får vi 
uppleva i Elisabeths mustprovning.

 Mätta och belåtna får vi åka buss tillbaka till Kiviks 
Musteri på små landsvägar kantade med pittoreska små 
hus och vackra vyer över havet. För den som så önskar finns  
det möjlighet att avsluta dagen med en god kopp kaffe med 
äppelkaka och vaniljsås på Stinas café, döpt efter Kristina 
Levinsson, fjärde generationens ägare på Kiviks Musteri.

DATUM
Lördag 23/5 kl. 10-15

Söndag 24/5 kl. 10-15

PRISER
795 kr/person

Kiviks Vänner* pris 695 kr/person

 BOKA & BETALA
www.kiviksmusteri.se

+46 414-719 30

* Kiviks Vänner är en kundklubb hos Kiviks Musteri. Vill du bli medlem? Maila till: gilla@kiviksmusteri.se
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