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DEN RØDE PLADS 

Borgergade 18

7860 Spøttrup

Vi glæder os til at se dig i Rødding - æblets by

Som medlem af foreningen “Rødding - Æblets By i Salling” kan man leje  
mosteudstyr til brug derhjemme eller komme og få presset sine æbler 
på fastlagte tidspunkter i løbet af året.

Få presset dine egne æbler  

...eller køb den færdige friske 

most!

Læs mere på hjemmesiden

www.aeblefestival.dk

Vi moster  
ca. 4,5 tons 

æbler på dagen. 
Kom og vær 

med!

16. & 17. 
Oktober Lørdag

Kl. 10 - 16 

Søndag
Kl. 10 - 15 

Smag og bestil dit 
nye æbletræ.
Vi poder - du henter 
næste efterår



ÆBLEFESTIVAL EFTERÅRSFERIEN

Mulighed for overnatning, indkøb m.m se mere på www.aeblefestival.dk
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Festivallen åbner

Åbningstale

Afsløring af æbletavlen 

Foredrag:  Lone Landmand 

Degorgering ved CiderSpace

Foredrag: Pomolog Jan Bade, Kaufungen

Foredrag: Andersen Winery
Mads Groom Andersen

Fællesspisning på traktørstedet. 
Mere info om tilmelding på hjemmesiden! 

Ciderkonkurrence slutter

Pladsen lukker

Lone fortæller om, hvordan hun og hendes mand driver 
et regenerativt landbrug med fokus på biodiversitet 
og naturudvikling. De laver bl.a. æbler, most, cider og 
mousserende vine samt urter og grønsager.

Jan Bade om sit pomologiske arbejde: “Hvorfor er det 
vigtig at bestemme frugtsorter - hvilke prolemer er der 
med det, og hvordan gør jeg det.”

Historien bag Andersen Winery og produktionen af 
mousserende vin på æbler og bær
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Festivallen åbner

Foredrag:  Lone Landmand 

Degorgering ved CiderSpace

Foredrag: Pometet i København

Foredrag: Pomolog Jan Bade, Kaufungen

Foredrag: Mikkel Tørsleff 
Museum Oldemorstoft, Padborg

Pladsen lukker

Lone fortæller om, hvordan hun og hendes mand driver 
et regenerativt landbrug med fokus på biodiversitet 
og naturudvikling. De laver bl.a. æbler, most, cider og 
mousserende vine samt urter og grønsager.

Lær hvorledes du bruger Pometets Æblenøgle til at 
bestemme æblesorter

Hvad har gamle æblesorter med Fridays for Future at 
gøre? 

“De sønderjyske frugtsorters historie og arbejdet med 
at redde dem fra at uddø”

Nordic Food College
Aktiviteter for alle (+6)

demonstration og smagsprøver
 på æbleprodukter.

konkurrence i længste æbleskræller
tipskupon med store vinderchancer

OutCiderne
• skænker cider
• presse singlesortsmost,
• degorgere sprængklare flasker
• fortælle røverhistorier om cider
       og eddike.

ÆBLEUNIVERSET
Mød æbleeksperterne
Karsten Hansen, (naturkarsten)
Flemming Thorninger, Sonneruplund,
Bjarne Jørgensen, Nellemanns Have
Willy Kristensen, Lundø æbleprojekt

STREETFOOD
OG BODER  

BEGGE DAGE


