
 MAT I VÄRLDSARVET
TORSDAG 20 JULI & FREDAG 21 JULI

MÖRBYLÅNGA HAMNOMRÅDE

På södra Öland är det samspelet mellan människa 
och natur som ligger till grund för utnämningen 
till världsarv. Det är lantbrukarnas arbete som har 
format och förändrat det öländska landskapet under 
årtusenden. Ett levande och modernt lantbruk, som 
förvaltar och utvecklar världsarvets värden, är en 
förutsättning för framtiden.

www.sodraoland.com

Carl Jan Granqvist inviger torsdag 20/7 kl. 11

Upplev öländsk matproduktion och regionens mathantverk 
under två händelserika dagar i Mörbylånga hamnområde!

morbylangaforetagsgrupp.se
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Världsarvet Södra Öland



MAT I VÄRLDSARVETS PROGRAM
Torsdag 20/7 & Fredag 21/7
Mörbylånga hamnområde

Torsdag 20 juli
11.00 Carl Jan Granqvist inviger Mat i världsarvet (2)
11.15 Henrik Yngvesson inviger nya kajen (2)
11.30 Kortare guidning kring mat och socker, gamla tider i Mörbylånga, Eva Åkerstedt (2)
12.00 Föredrag Vad vore Öland utan kroppkakor, eller vad vore kroppkakan utan Öland? En föreläsning om
           kroppkakans ursprung, recept och smaker från förr samt provsmakning av Ölands bästa kroppkakor. 
           Samarr. Byggkult – Byggnadsvård och kulturmiljö tillsammans med Arontorps kroppkakor. (4)
13.00 Seminarium: Måltidsupplevelser med Carl Jan Granqvist (4)
14.00 Seminarium: Nöbble gård om Rapsolja, mjölk och energi (4)
14.30 Provning med Carl Jan Granqvist av öländska viner  * (6)
15.30 Ostprovning med öländsk dryck med Claes Lövgren ** (6)
16.00 Seminarium: Ölands järnväg (4)
17.00 Ostprovning med öländsk dryck med Claes Lövgren ** (6)

1. Hamnplan: Utställare för maskiner
2. Scenområde: Scen för invigning och musikunderhållning
3. Hotelltomten: Utställaryta för djur samt hållplats parkeringsskjuts
4. Båtladan: Seminarier och föreläsningar
5. Mellangången: Filmvisning
6. Sockermagasinet: Matutställare, restaurang och provningar
7. Simskolegräset: Yta för barnunderhållning

Parkering vid Sockerbruksområdet bakom ICA. Häst och vagn går längs med fab-
riksgatan fram och tillbaka regelbundet. 20:- för stora och 10:- för de små.

Fredag 21 juli
11.00 Föredrag: Peter Danielsson, Kalmar läns museum: Från fattigmat till delikatess – öländsk mat 
           genom tiderna (4)
12.00 Föredrag: Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Roger Gustavsson, LRF Sydost, och Emma 
           Rydnér, världsarvssamordnare Mörbylånga kommun, berättar om odlingslandskapet. (4)
12.30 Kortare guidning kring mat och socker, gamla tider i Mörbylånga, Eva Åkerstedt
13.00 Seminarium: Nöbble gård om Rapsolja, mjölk och energi (4)
14.00 Seminarium: Ölands järnväg (4)
15.00 Ostprovning med öländsk dryck med Claes Lövgren ** (6)
15.30 Provning från vingården på södra Öland, Håks gård * (6)
17.00 Ostprovning med öländsk dryck med Claes Lövgren ** (6)

Mörbylånga
Företagsgrupp

MFG
Öland

* 300 kronor ** 250 kronor, begränsat antal platser föranmälan till info@morbylangaforetagsgrupp.se
Kontaktuppgifter: www.facebook.com/mativarldsarvet/ Hemsida: morbylangaforetagsgrupp.se

Mat av lokala råvaror tillsammans med öländskt öl och vin serveras i vår restaurang mellan kl. 11-22.
Musikunderhållning efter kl. 18 med Magnus Bergman på torsdagen och Björn Rosenqvist på fredagen.
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